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Van de directie

Verkeersveiligheid
Wij willen aandacht vragen voor de veiligheid van alle
weggebruikers. Het blijkt dat zowel kinderen als ouders
regelmatig op de stoep fietsen op weg naar school. Dit
veroorzaakt gevaarlijke situaties voor de voetgangers. Wij
hopen dat u als ouders het goede voorbeeld geeft aan de
kinderen en ook regelmatig met de kinderen over de
veiligheid in het verkeer praat.
Kinderboekenweek van 3 tot 14 oktober
Omdat lezen leuk is en om het lezen te stimuleren, wordt er
deze weken extra aandacht geschonken aan kinderboeken. In
de bijlage vindt u suggesties van Matilda van allerlei leuke
boeken die in de bibliotheek te leen zijn.

Herinnering actie Bruna: doet u ook mee?
Wanneer u tijdens de Kinderboekenweek een boek bij de
Bruna koopt, kunt u de kassabon inleveren op school. Na
inleveren van de bonnen bij een Bruna winkel, mogen we voor
20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken.

Afsluiting thema Vriendschap in de groepen 1 t/m 4
Donderdag 18 oktober sluiten de groepen 1 t/m 4 het thema
Vriendschap af. De ouders zijn om 15.00 uur van harte welkom
in de aula om deze afsluiting mee te maken.
Ria van der Horst
Directeur

Talentontwikkeling in groep 1/2 Geel

In de groepen 1/2 werken we op vrijdagochtend altijd meteen
aan de tafels. De kinderen gaan dan aan de slag met een
werkje dat de juf van tevoren heeft klaargelegd.
Vorige week hebben we 1 groepje kinderen zelf iets laten
uitkiezen. Iets, waar ze trots op zijn, wat hen makkelijk afgaat,
waar een stukje talent ligt.

De kinderen wisten al snel wat ze moesten pakken!
Er waren ook al kinderen die voor volgende week al weten wat
ze willen gaan doen en daar naar uitkijken.

Even voorstellen
Mijn naam is Shannon van Heerdt en ik ben 20 jaar oud.
Momenteel zit ik in mijn vierde jaar van de pabo op Thomas
More Hogeschool.
De groep waarin ik stage loop is groep 1/2 rood. In de periode
van 19 september tot 21 december kom ik bij uw kind in de
klas stage lopen. Naast deze stage volg ik de minor
cultuuronderwijs. Het is voor mij belangrijk dat ieder kind in
contact komt met cultuur. Dit hoop ik in de klas ook terug te
laten komen tijdens mijn activiteiten en lessen.
Voor vragen kunt u mij altijd aanspreken.

Hallo,
Ik ben Simone van Dorp en loop iedere dinsdag stage in groep
5. Zelf zit ik op Thomas More hogeschool in Rotterdam, maar
ik woon al heel mijn leven in Gouda, met mijn ouders en broer
en zusje. Naast school doe ik ook twee avonden in de week
aan boksen, maar ik vind het ook heerlijk om een hele avond
te lezen in een goed boek, of een heel seizoen van een serie te
kijken. In juni was ik eindelijk klaar met de havo en kon ik doen
wat ik altijd al wilde doen. Ik kon eindelijk beginnen met de
PABO. Zolang ik me kan herinneren wil ik altijd al leerkracht
worden. Dit is de eerste keer dat ik stage loop en heb er erg
veel zin in. Ik hoop veel ervaring op te doen en veel te kunnen
leren.

Vriendelijke groet,
Shannon van Heerdt
Hey!
Hallo allemaal,
Mijn naam is Marit Faas, ik ben 17 jaar oud en doe de
opleiding onderwijsassistent op het ROC Midden Nederland in
Utrecht. Ik doe de opleiding in 2 jaar i.p.v. 3 jaar dus dit jaar is
al mijn examenjaar. Ik loop stage in groep 3 en 4 op de
donderdag en de vrijdag. In de ochtenden ben ik te vinden in
groep 3 en in de middagen in groep 4.

Ik ben Martijn, 20 jaren oud en ik woon in Gouda. Ik ben
tweedejaars student bij de Thomas More Hogeschool in
Rotterdam. Dit schooljaar ga ik in 2 groepen stage lopen: ik
begin het jaar bij groep 8 en juf Jacqueline en rond februari zal
ik bij de kleuters stage lopen. Dit zullen stageweken zijn, dus ik
ben er helaas niet elke week ;) Ik heb er veel zin in!

Hoi! Ik ben Lotte van Dijk en ik kom iedere dinsdag stage lopen in groep 6 dus ik zal mij even voorstellen. Ik ben vaker onderweg dan
thuis. Inmiddels heb ik alle continenten mogen bezoeken maar toch kom ik altijd weer veilig en voldaan thuis in het altijd fijne Gouda.
Ik woon hier al mijn 19 levensjaren samen met mijn broer en ouders. Mijn grote passie is reizen. Ik ben dol op het ontdekken van
andere culturen en sta iedere keer weer ademloos te genieten van prachtige plaatjes. Die plaatjes leg ik dan ook graag vast met mijn
camera. Als ik wel thuis ben, breng ik het liefste mijn tijd door met vrienden of in het theater. Ik vind het prachtig om een verhaal zo te
vertellen dat iedereen van begin tot eind geboeid is.
Zelf ben ik enorm nieuwsgierig en ontdek ik graag zoveel mogelijk. Niet gek dus dat ik in juni 2018 afgestudeerd ben als journalist. Ik
kon hier alle verhalen kwijt die ik zo onwijs graag wilde vertellen. Toch koos ik ervoor om met kinderen aan de slag te gaan. Waarom?
Ik had een enorme motivatie om door te studeren en nog meer te ontdekken en dan is er niets leuker om dat samen met kinderen te
doen. Daarom ook mijn keuze voor de pabo. Mijn moeder staat al jaren in het basisonderwijs en dat heeft altijd al mijn
nieuwsgierigheid getrokken. De denkwereld van kinderen spreekt mij onwijs aan. Ik hoop dan ook dat ik de komende stagetijd samen
met de kinderen veel verhalen mag vertellen. Ik mag de kinderen veel leren maar zij mij ook. Want uitgeleerd, dat ben ik nooit.

Agenda

Gefeliciteerd
09 oktober:

10 oktober:
13 oktober:

Lars

groep 4

Senne

groep 6

Lucie

groep ½ Blauw

Lizzy

groep 3

Manouk

groep 3

Pepijn

groep ½ Geel

17 oktober: Studiedag (alle kinderen zijn vrij)
18 oktober: 15.00 uur afsluiting thema vriendschap groep
1/m4

Nieuws voor groep ½ Blauw, Geel Rood
Op dinsdag 16 oktober krijgen de kinderen van groep Blauw,
Geel en Rood een spel/dansles vanuit de cultuuraanbod van de
gemeente Zuidplas. Het onderwerp is de 4 seizoenen en wordt
door een dramacoach gegeven. We rekenen op een hele leuke
les!

