Buren, 15 oktober 2021
Beste ouders/verzorgers,
Kinderboekenweek 2021
We kijken terug op een geslaagde kinderboekenweek.
Onze leerlingen hebben kennis gemaakt met heel veel
beroepen. We hebben de wijkagent, een brandweerman,
kinderarts, huisarts, monteur Apache-helikopter van de
luchtmacht, treinmachinist, textielrestaurateur, tekendocent
en een dierenarts in levende lijve op school gehad. Het is geweldig dat deze mensen bereid zijn
geweest om bij ons op school te komen vertellen over hun beroep. De kinderen hebben er van
genoten en er veel van geleerd.
Onze leerkracht bewegingsonderwijs stelt zich voor…….…
Ik ben Sterre Moolenaar, de nieuwe gymjuf.
Ik ben 23 jaar oud en ik woon in Nijmegen samen met 3
vriendinnen, waarvan 2 ook werkenden zijn.
In mijn vrije tijd ben ik graag in beweging, het liefst buiten.
Heerlijk wandelen door de bossen op zoek naar
paddenstoelen, mountainbiken in de buurt van de Veluwe met
mijn vriend of gewoon genieten van
alles wat buiten leeft.
Verder wordt ik erg blij van planten, dieren en een fijn gesprek
met een goede kop (sterke) koffie.
Binnen de gymlessen wil ik de kinderen uitdagen om hun
grenzen te verleggen, samen te werken en vooral gewoon
lekker te bewegen.
Met vragen mag u mij altijd opzoeken, wellicht komen we elkaar eens tegen!
Veiligheid voor onze kinderen!
Nu het weer regelmatig wat slechter is, zien wij helaas toch weer gevaarlijke situaties ontstaan voor
onze leerlingen, uw kinderen. Daarom willen wij u met klem vragen: te parkeren in de vakken en niet
op de fietsstrook te gaan staan (mét of zonder fiets), zodat onze leerlingen veilig kunnen fietsen.
Save the date: algemene ouderavond 11 november 2021!
Naast het formele gedeelte vanuit de MR en activiteitencommissie willen we met u een korte “reis door
de tijd” maken 2020-2025. Dat betekent dat we met u gaan terugblikken en vooruitkijken.
Onderwerpen zoals: schoolgebouw, coronatijd, continurooster, TLIM, creatief plein en gymlessen
komen aan de orde. We zullen u hierover informeren, maar u zult deze avond ook de dagelijkse gang
van zake op onze school gaan ervaren. Na de
herfstvakantie ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Namens het team Obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

