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Beste ouders/verzorgers,
De eerste week zit er alweer op. De meeste kinderen zijn druk met het leren kennen van hun nieuwe juf en natuurlijk hun
nieuwe klasgenootjes. Het is voor de kinderen, na zo’n lange vakantie, best weer even wennen om aan alle schoolregels en
afspraken te moeten denken! Het begin van het schooljaar staat daarom in het teken van de groepsvorming. We besteden
extra veel aandacht aan de relatie tussen de kinderen en regels en afspraken die daarbij kunnen helpen, zodat er mooie
vriendschappen en een prettige sfeer in de groep ontstaat waar we de rest van jaar weer van kunnen gaan genieten.
Saskia

Even voorstellen
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al aangaf hebben wij een aantal nieuwe collega’s. Zij stellen zich even kort
aan u voor:
Ik ben Marjolein van Elzakker, 30 jaar en ik woon in Breda.
Vanaf dit schooljaar ben ik de juf van groep 6/7 A. Hiervoor ben ik werkzaam geweest in de jeugdzorg. Ik heb
erg veel zin in het schooljaar. Het wordt vast een mooi en leerzaam jaar met de kinderen. Ik hoop binnenkort
met jullie kennis te kunnen maken.
Mocht je vragen hebben, loop gerust binnen na schooltijd.
Ik ben Sonya Dhoenmoen. Ik ben moeder van 3 zonen en oma van 4 kleinkinderen. Vanaf dit schooljaar werk
ik als medewerker ouderbetrokkenheid op SBO van Heuven Goedhart. Ik ben op woensdag- en
donderdagochtend aanwezig en verzorg op allebei de dagen van 8.30 tot 9.30 uur de koffieochtend. Mocht u
daarnaast vragen hebben over o.a. opvoeden, hygiëne, gezonde voeding e.d. dan ben ik hiervoor tot 10.00 uur
beschikbaar.
Daarna help ik, als klasse-assistent, in de groep van Juf Karin (Groep 3-4). Dit werk zal bestaan uit individuele
begeleiding van de leerlingen of met hen werken in kleine groepjes.
Mijn naam is Damiët Verbeek. Ik woon met mijn man en twee kids in Nieuwerkerk aan den IJssel. Ik heb
hiervoor 10 jaar in het onderwijs gewerkt in Rotterdam. Dit jaar sta ik op maandag in groep 3/4 en vrijdag in
groep 6/7b. Ik heb er zin in!
Ik ben juf Angelique Smits-Schouten!
Ik woon met mijn dochter Marissa van 18 in Ridderkerk. Ik ben oma van Bradley (5 jaar). Mijn hobby’s zijn
voetbal, tuinieren en diamant painting (kleine steentjes schilderijen maken). Ik geef les aan groep 4/5.
Mijn favoriete voetbalclubs zijn Feijenoord, VVOR en VV Barendrecht.
Ik vond de eerste week heel spannend, maar ook heel leuk en gezellig. Wij noemen onze klas de kanjers.
Wij hopen dat er tijdens de inloopochtenden heel veel ouders komen kijken naar onze werkjes.
Vanaf dit schooljaar kom ik het leerkrachtenteam van de school versterken als de nieuwe gymjuf. Mijn naam is
Aivi Amanatkhan en ik ben 23 jaar jong. Op donderdag en vrijdag kom ik de kinderen gymles geven. Zelf ben
ik een vechtsporter en heb 1e dan in kyokushin-kai karate.
Wat ik de kinderen wil mee geven is: energie kwijtraken door te bewegen, respect hebben voor elkaar, je
kunnen uiten op een verantwoorde manier en natuurlijk om plezier te hebben tijdens het bewegen. Ik heb er
ontzettend veel zin in en hoop er een leuk schooljaar van te maken met de kinderen.
Inloopochtenden
Naast de koffieochtenden starten wij vanaf donderdag 6 september ook met de inloopochtend. De
inloopochtend houdt in dat u om 8.30 uur met uw kind mee naar de klas gaat. U blijft dan een half uurtje in de
groep en kijkt mee. De leerkrachten zullen tijdens de inloopochtenden telkens een ander vakgebied laten zien,
zodat u telkens weer iets nieuws te zien krijgt.

Wij hebben ervoor gekozen om geen algemene informatieavond te organiseren, omdat veel ouders aangaven
dit maar lastig te kunnen regelen met oppas.
Om u toch deze informatie te kunnen geven verlopen de eerste 5 inloopochtenden iets anders. U wordt
ontvangen in de aula, waar u de schoolinformatie krijgt van juf Cindy, Juf Melissa of Juf Saskia. Daarna gaat u
naar de groep van uw kind. De leerkracht zal daar, samen met de kinderen, de informatie geven die voor de
groep geldt.
Wij hopen op deze manier meer ouders te bereiken.
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Rooster Inloopochtenden 2018- 2019
Start 8.30
Eind 9.00 uur
6 september 2018
Maandag
11 maart 2019
14 september 2018
Dinsdag
19 maart 2019
Woensdag
27 maart 2019
24 september 2018
Donderdag
4 april 2019
2 oktober 2018
Vrijdag
12 april 2019
10 oktober 2018
18 oktober 2018
Maandag
15 april 2019
2 november 2018
Dinsdag
7 mei 2019
Woensdag
15 mei 2019
5 november 2018
Donderdag
23 mei 2019
13 november 2018
21 november 2018
29 november 2018
Maandag
3 juni 2019
7 december 2018
Dinsdag
11 juni 2019
Woensdag
19 juni 2019
10 december 2018
Donderdag
27 juni 2019
18 december 2018
Vrijdag
5 juli 2019
9 januari 2019
17 januari 2019
Maandag
8 juli 2019
25 januari 2019
Op woensdag en donderdag kunt u om
28 januari 2019
9.00 uur aansluitend aan de inloopochtend
5 februari 2019
een kopje koffie of thee drinken in de aula.
13 februari 2019
Onze medewerker ouderbetrokkenheid zal
21 februari 2019
hierbij aanwezig zijn.
8 maart 2019

Afscheid Meester Mac
Per 1 oktober gaat onze directeur, Meester Mac, met (pre)pensioen. Meester Mac heeft de afgelopen 3 jaar
onze school uit een heel diep dal getrokken en ervoor gezorgd dat het weer een plek is waar kinderen graag
komen om te leren, waar zij zich veilig voelen en er veel gelachen wordt.
Op woensdag 19 september 2018 organiseert het team een mooie afscheidsdag voor meester Mac. Onder
schooltijd zullen de kinderen hem bedanken en trakteren op een aantal verrassingen. U, als ouders, bent van
harte uitgenodigd om tussen 11.30 en 12.30 uur onder het genot van een drankje meester Mac gedag te
zeggen. ’s Middags is er voor (oud) collega’s tijd ingepland om Mac de hand te schudden.
Wij zien u graag op woensdag 19 september om 11.30 uur!
Wereldhavendagen
Op vrijdag 7 september gaan alle kinderen naar de Wereldhavendagen! Via de leerkracht van uw kind wordt u
op de hoogte gebracht van het programma.
Privacywet
In eerdere nieuwsbrieven bent u al op de hoogte gebracht van de veranderingen m.b.t. de nieuwe privacywet.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook het SOS-formulier en het toestemmingsformulier. Wilt u beide
formulieren invullen en deze zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind?
Wanneer het u niet lukt om deze formulieren volledig in te vullen, kunt u altijd de school inlopen en helpen wij
u erbij!

