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Info:
Hierbij weer een beknopte info. Voor de teamleden stonden de kennismakingsgesprekken centraal.
Voor mij waren dat de startgesprekken met de teamleden. Hierin worden o.a. de taken binnen de
schoolorganisatie besproken.
Toch goed om even te noemen dat er de komende periode ook een aantal studenten op school gaan
starten. In deze nieuwsbrief stellen de studenten zich even aan u voor!

Kennismakingsgesprekken:
Er zijn al veel gesprekken geweest. Per telefoon, m.b.v. teams en soms toch ook nog even echt
contact moment. Op welke manier de gesprekken dan ook plaatsvinden, het doel van deze
startgesprekken is vooral even kennismaken en kijken of we dezelfde doelen voor ogen hebben. Ook
de afspraken die vanuit de vorige groep met de voorgaande leerkracht gemaakt zijn moeten helder
voor ons allemaal zijn. Bij onze evaluatie waren we tevreden over deze gesprekken. Natuurlijk is een
gesprek waarbij je fysiek aanwezig bent het meest ideaal maar al met al is telefonisch of via teams
toch ook een prima oplossing. Het past zeker in deze tijd!

Planning en Schoolkade:
We werken met een kunstmenu waarin allerlei
voorstellingen zijn gepland. Deze heeft u ook in de
jaarplanner kunnen zien. Vanwege de Corona
protocollen is er besloten om geen voorstellingen samen
met andere scholen te organiseren. Nu werd dit soms
voor 2 of 3 scholen tegelijk georganiseerd. Dit betekent
dat er regelmatig veranderingen in de planning zullen
zijn. We zullen dit zoveel mogelijk in de agenda van de
nieuwsbrief aangeven!

Meedraaidagen:
De komende week verwachten we in een aantal groepen
nieuwe leerlingen. Ze komen een dagje meedraaien in
de groepen. We hopen dat ze een fijne start maken!

Circuit:
De eerste ronde van
het circuit zit erop.
In de onderbouw
stonden filosofie, wetenschap en muziek op het programma. Een
partituur van een uitbarstende vulkaan, een lavalamp en wat is
licht eigenlijk? Allemaal op ontdekking binnen ons thema ‘de
aarde’. In de bovenbouw zijn de eerste projecten van pittige
plustorens afgerond, wordt er druk geschaakt, kunnen de
kinderen al een puzzel in het Grieks maken, weten ze alles over
de ijstijd en kunnen de kinderen meer met spaghetti en
marshmallows dan het alleen opeten 

Voorstellen studenten:
Groep 5/6: Mijn naam is Inge Strikwerda en ik zit in mijn tweede jaar van de pabo. Dit jaar mag ik
stagelopen bij juf Irene en lesgeven aan de kinderen van groep 5/6. Ik ben elke dinsdag te vinden op
school en soms zelfs een hele week. Ik heb zin om veel ervaringen op te doen en de school en de
kinderen beter te leren kennen.
Ik kan veel plezier halen uit het luisteren van muziek en tevens kan ik genieten van een goed Engels
boek. Ik hoop dat ik met mijn enthousiasme en creativiteit een goede en (stiekem toch ook) een
leuke juf word voor de kinderen.
Groep 7/8: Even voorstellen; Hoi! Ik ben Pauline Mostert, 21 jaar en woonachtig in Leeuwarden en
Zwolle. Ik studeer de PABO aan de NHL Hogeschool en ik zit momenteel op de helft van mijn derde
studiejaar. Komend jaar kom ik stagelopen op het Klaverblad in groep 7/8 bij meester Richard. Elke
maandag en dinsdag zal ik aanwezig zijn dus misschien zullen we elkaar nog wel eens tegenkomen.
Vriendelijke groet,
Pauline

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:
Dag
Maandag

Datum
14/9

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

15/9
16/9
17/9
18/9

Activiteit
Spaans 1 t/m 5/6
HGPD gesprekken
BHV cursus leerkrachten
Programmeren 6 t/m 8
15.00 Teamvergadering
Schoolreis 1 t/m 7
Nieuwsbrief

Activiteit
Directie aanwezig

Directie aanwezig
Directie aanwezig

