Nieuwsbrief 6

Wist u dat…
deze week de ‘gouden
regels’ over het
toiletgebruik centraal
staan?
Beste ouders/verzorgers,
Voor de herfstvakantie hebben we u op de hoogte gebracht dat
er steeds een "gouden regel" centraal zou staan. Toen was dat
"Binnen is wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet" Wat weten
de kinderen dat allemaal al goed, we zien (bijna) geen rennende
kinderen meer in de school. Heel soms, maar dan is de nood een
beetje hoog 😉. Zeker als je nog maar klein bent is het soms wat
lastig inschatten dat je op tijd naar de WC moet gaan.
Nu we het toch over de WC hebben, breng ik meteen een nieuwe
"gouden regel" onder uw aandacht, 2 regels eigenlijk.
"Na het plassen handen wassen" en "de WC is privé"
Het is best voor de hand liggend, maar toch......... In de haast
om terug te gaan naar de klas wordt dat handen wassen wel
eens vergeten. De WC is privé hoeven we verder niet uit te
leggen, dat spreekt voor zich toch!

Even voorstellen…
Hoi allemaal,
Ik ben Maaike. Sinds september loop ik stage op basisschool
Kameleon in groep 7/8. Ik zal mij daarom even aan jullie
voorstellen. Ik ben 25 jaar en ik woon in Tilburg. Ik studeer aan
de Pabo, waarmee ik in september ben begonnen. Hiervoor heb
ik de opleiding pedagogiek afgerond, dus enige ervaring met
werken met kinderen heb ik al. In tegenstelling tot de andere
stagiaires kom ik maar één dag per week naar Kameleon. Dit
komt omdat ik in deeltijd studeer. Dat betekent dat ik maar twee
avonden in de week naar school ga, de andere dagen werk ik
thuis aan school en werk ik in een restaurant. Op zaterdag ben ik
bijna altijd op scouting te vinden, waar ik leiding geef aan de
kinderen van 4 tot 10 jaar. Ik hoop dat de leerlingen van groep
7/8 en ik het komende half jaar veel van elkaar kunnen leren.
Groetjes Maaike

02-11-2018

Agenda:
Elke vrijdagochtend
Koffieuurtje ouders
Vrijdag 9 november
Spreekuur SMW
Woensdag 14 november
Studiedag
Zaterdag 17 november
Sint in NL
Zondag 18 november
Open dag Rooi Pannen
Week van 19 november
Anita afwezig
Woensdag 28 november
Zingen jarigen november
Woensdag 5 december
Sintviering
Juf Anita jarig
Donderdag 6 december
Ochtend vrij
Vrijdag 7 december
Spreekuur SMW

U vindt onze nieuwsbrief ook op onze website: www.kameleon-goirle.nl
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