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Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Stoeltje passen in de nieuwe groep; kennismaken met de nieuwe leerkracht
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Eindejaarsuitje groep 5
Rapportgesprekken

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Het komende schooljaar mogen we nog 2 “nieuwe” collega’s verwelkomen. Nieuwe staat tussen haakjes omdat
een van de twee een oude bekende is voor zowel ouders als collega’s. Juffrouw Berna zal volgend schooljaar in een
ondersteunende rol weer terugkeren op KOM.MIJN. Met haar kennis, kunde en ervaring is dat een verrijking voor
zowel het team als het onderwijs. De tweede nieuwe collega is wel echt nieuw. Zijn naam is Koen Giesberts en zal 2
dagen samen met juffrouw Charlotte in groep 1/2I aan de slag gaan. Toen hij afgelopen dinsdag even oriënterend
door het schoolgebouw liep was het voor meerdere kinderen in de onderbouw een feest van herkenning
aangezien hij een bekend gezicht is vanuit de zwemlessen die hij in Steyl verzorgt. Dat feest der herkenning was er
ook bij de diverse groepen die juffrouw Berna zagen. Beiden gingen vol energie weer huiswaarts.
Na de heropening van de scholen is er een glansmuntenactie opgestart door het poetsbedrijf binnen onze school.
Door in de klassen aandacht te besteden aan de directe omgeving waarin ieder kind werkt en nòg iets beter op te
ruimen dan ze normaal al deden konden er glansmuntjes verdiend worden. Alle glansmuntjes bij elkaar hebben €
435,00 opgeleverd die we vrij mogen besteden aan iets leuks voor de kinderen. We zijn druk na aan het denken
over wat dat zou kunnen zijn.
Komende woensdag gaan de kinderen kennismaken met de nieuwe groep, het nieuwe lokaal en de nieuwe
leerkracht(en); het zogenaamde stoeltje passen. Altijd weer een spannend moment. Zeker voor de kinderen van
groep 1/2I en groep 5L aangezien zij een leerkracht krijgen die ook nieuw op KOM.MIJN is. Maar net zoals elk jaar,
gaat dat vast helemaal goed komen en hebben ze enorm veel zin om aan het nieuwe schooljaar te beginnen.
Maar eerst nog dit schooljaar goed afsluiten de komende 3 weken.
Prettig weekend.

Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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