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Nieuwsbrief
SBO van Heuven Goedhart

Belangrijke data
APRIL
1 april
Studiedag
KINDEREN ZIJN VRIJ
2 april
Goede vrijdag
KINDEREN ZIJN VRIJ

5 april
Tweede Paasdag
KINDEREN ZIJN VRIJ

13 april
Start van de Ramadan

14 april
9.20-9.50 uur
Verkeersles: Groep 3-4
9.50-10.20 uur
Verkeersles: Groep 1-2
10.50-11.20 uur
Verkeersles: Groep 4-5
11.20-11.50 uur
Verkeersles: Groep 5-6

SQULA
Wij hebben nog lang niet van alle kinderen de brief teruggekregen met een
emailadres, waarmee wij het abonnement voor Squla kunnen activeren.
Mocht u het strookje kwijt zijn, dan kunt u mij ook een mail of een parro bericht
sturen, met het emailadres dat wij kunnen gebruiken.
Squla is een heel uitgebreid programma waar onze kinderen veel van kunnen
leren.

WEEK VAN HET GELD
De week van het geld
Vorige week hebben alle groepen tijdens de rekenlessen gewerkt aan ‘de week
van het geld’. Per groep hebben we aan vier thema’s gewerkt, namelijk:
1. De wereld van het geld.
In deze les hebben we geleerd
waarom we geld hebben, op welke
manieren je kunt betalen en hoe je
veilig kunt betalen.
2. Slim sparen en plannen.
We weten nu als je iets wil kopen,
dat je geld moet sparen.
3. Een held met je geld.
Geld kun je maar één keer
uitgeven, dus weten we nu dat
het belangrijk is om goede keuzes
te maken.
4. Geld, hoe kom je eraan?
Krijgen de kinderen zakgeld,
moeten ze klusjes doen, krijgen
ze geld voor hun rapport? Dit zijn
allemaal vragen waar we het over
gehad hebben.

21 april
9.50u-10.20 uur
Verkeerles: Groep 8

Naast deze thema’s heeft groep 6 eigen munten ontworpen, heeft groep 4/5 hun
eigen winkel opgezet en heeft groep 1/2 geleerd hoe ze iets in de winkel zouden
kunnen kopen.

10.50u-11.20 uur
Verkeersles: Groep 8

JUF KARIN

11.20u-11.50 uur
Verkeersles: Groep 6
11.50u-12.20 uur
Verkeersles: Groep 7

Juf Karin gaat per 1 mei op een andere school werken. Zij gaat naar een school op
de Kop van Zuid. De ouders en leerlingen van haar groep zijn door middel van een
brief al op de hoogte gesteld.
Gelukkig heeft juf Mia (Zij werkt nu nog op de Kubus) aangegeven graag ons team
te komen versterken. Vanaf 12 april start juf Mia in groep 1/2.
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NIEUWE GEZICHTEN IN DE SCHOOL
26 april
Studiedag
KINDEREN ZIJN VRIJ
27 april
Koningsdag
KINDEREN ZIJN VRIJ

MEI
1 mei t/m 16 mei
MEIVAKANTIE

9 mei
Moederdag

24 mei
Tweede Pinksterdag
KINDEREN ZIJN VRIJ

24 mei
Juf Sabine is jarig

25 mei
Studiedag
KINDEREN ZIJN VRIJ

Helaas is het nog altijd niet toegestaan dat ouders in de school komen, maar
wellicht ziet u bij het halen en brengen nieuwe gezichten. Daarom stel ik u onze
nieuwe collega’s even kort voor.
In de volgende nieuwsbrief zullen zij zichzelf voorstellen.
Juf Mia
Juf Mia komt vanaf 12 april bij ons werken in groep 1-2. Zij heeft vele jaren
gewerkt als leerkracht en intern begeleider op OBS de Kubus.
Juf Liesbeth
Juf Liesbeth start na de meivakantie bij ons op school. Zij zal tot de zomervakantie
vooral in groep 8 te vinden zijn. Na de zomer wordt zij de leerkracht van één van
onze bovenbouwgroepen. Juf Liesbeth heeft veel ervaring in het speciaal
onderwijs.
Juf Hester
juf Hester is een zij-instromer. Zij volgt de opleiding aan de PABO. Juf Hester heeft
langere tijd gewerkt als sociaal pedagogisch medewerker. Zij heeft haar stages
destijds op een SBO school afgerond en heeft mede daardoor besloten dat zij
graag als leerkracht wil gaan werken.

SCHOOLJAAR 2021-2022
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor komend schooljaar. Het wordt
een bijzonder jaar, want volgens de huidige planning zullen wij na de kerstvakantie
(Dus in januari 2022) verhuizen naar het Kindcentrum IJsselmonde (aan de
Heindijk).
Van augustus tot en met december zal er nog weinig veranderen voor onze
leerlingen. Zoals het er nu naar uitziet gaan wij de formatie voor volgend
schooljaar op tijd rond krijgen. Daar zijn wij heel dankbaar voor, want zoals u weet
is het lerarentekort een groot probleem in de Randstad.
U vindt bij deze nieuwsbrief ook de nieuwsbrief van Kindcentrum IJsselmonde.
Wij proberen u zo op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en hopen u zo
mee te nemen in de aanloop naar de verhuizing.

Namens alle medewerkers van de van Heuven Goedhart wens ik u hele fijne en
hopelijk zonnige Paasdagen.
Wij zien de kinderen graag weer op school op dinsdag 6 april.
(Behalve groep 8: Zij hebben op dinsdag hun huiswerkdag)
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