Schooljaar 2020-2021
Extra uitgave, 23 juli 2021
Kalender:
3 aug
16 aug
18 aug
27 aug
6 sept
9 sept
16 sept
20-24 sept
27-29 sept
5 okt

Verjaardag Jacqueline, schoolschoonmaakster
Verjaardag juf Linda
Verjaardag juf Marleen van Kooten
Verjaardag juf Hilly
Verjaardag Lisette, schoolschoonmaakster
Eerste schooldag
Verjaardag juf Simone
Ouderinformatieavond per groep noteer alvast deze HERZIENE datum!
Ambitiegesprekken – u ontvangt een uitnodiging via Parro
Schoolkamp groep 8
Studiedag, alle leerlingen vrij

Formatie indeling 2021-2022
Naar aanleiding van een aantal vragen geven we nog een onderstaand
toelichting op de formatie van volgend schooljaar:
* Meester Ronald blijft in ons team maar gaat verder op de Mariaschool.
* juf Daniela is nu met zwangerschapsverlof en komt in de loop van het
schooljaar weer terug.
* we bedanken juf Saskia voor haar inzet in groep 4. Zij gaat weer verder in
de invallerspool dus we zullen haar vast nog wel eens zien.
* In de vorige nieuwsbrief hebben we Dominique als nieuwe medewerker
voorgesteld. Zij neemt echter de baan niet aan. Gelukkig hebben we
inmiddels een nieuwe collega gevonden. Femke Norbart stelt zich
hieronder voor.
* Daarnaast hebben we nog een nieuwe collega: Alexandra Freij. Zij gaat
het zij-instroomtraject volgen en zal voornamelijk in de bovenbouw
werkzaam zijn. Zij zal zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen.

Even voorstellen
Hallo allemaal!
Ik ben juf Femke Norbart, 21 jaar en ik kom uit Breda.
Mijn hobby’s zijn creatief bezig zijn, reizen en sporten.
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de opleiding
leerkracht basisonderwijs aan het Avans in Breda.
Aankomend jaar zal ik op woensdag in groep 1/2B en
op donderdag en vrijdag in groep 1/2C staan.
Ik heb er erg veel zin in!
Tot na de vakantie 
Groetjes,
Juf Femke

Op onze website kunt u onder het kopje “Ons team” alvast zien wie wie is.
https://deregenboog.dewaarden.nl/ons-team/

Afscheid van groep 8
Onder de ogen van een plein vol publiek werd groep 8 vandaag
toegezongen, uitgezwaaid, mochten ze uitglijden en werden ze letterlijk
uitgeveegd door hun juf. We

Pleinwacht
We willen alle ouders die het afgelopen schooljaar hebben geholpen nog
eens hartelijk bedanken voor hun hulp tijdens de pleinwacht. We hopen
ook volgend schooljaar weer op uw hulp te kunnen rekenen.
Heeft u ook 1 dag in de week of om de week (meer mag altijd 😉 ) tijd om
gezellig te komen buiten spelen met de kinderen? Meldt u aan bij de
groepsleerkracht of bij juf Karin (k.d.groot@dewaarden.nl)
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