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AGENDA

OKTOBER
05 t/m 16
10
17 t/m 23
24 t/m 18 nov

Kinderboekenweek
Ouderavond
Herfstvakantie
Thema: Fryslan, waterland

NOVEMBER
04 t/m 11
21

Week van de mediawijsheid
Studiedag ( kinderen vrij)

VOORSTELLEN
Zoals u in de email heeft kunnen lezen heeft juf Mirjam afscheid genomen van de school. Wij wensen haar veel
succes en plezier bij haar nieuwe werkgever. Juf Baukje heeft de directeurs taken, per 1 oktober, van haar
overgenomen. Hierdoor kwam moesten wij opzoek naar een nieuwe leerkracht voor groep 4. Vanaf aanstaande
maandag zal juf Sierou lesgeven aan groep 4. Hieronder stelt zij zich aan u voor. Daarnaast krijg groep 8 wekelijks
HVO lessen ook deze juf stelt zich aan u voor.
Mijn naam is Mayke de Vries, docent Humanistisch Vormingsonderwijs.
Woonplaats: Woudsend. Mijn lievelingsboek: De kleine Prins. Ik heb werkervaring
als communicatietrainer, leerkracht, remedial teacher, docent drama. En als
zeilinstructrice. Ik hou van watersport, rust en natuur. En van het luisteren naar de
mooie dingen die kinderen zeggen.
Op de map die de leerlingen krijgen is te lezen: HVO is laten zien wat je denkt, wilt
en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt. Daar krijgen ze oefeningen
voor, vragen om over na te denken en ik ga in op wat ze zelf inbrengen. En dat op
een speelse en afwisselende manier. Als docent HVO is mijn devies: Alle kinderen
aan boord, taken doen die hen passen, het oog op zowel elkaar, de boot als de
omgeving en de koers mee bepalen. Omdat wij allemaal met elkaar zijn verbonden
in deze mooie maar ook sterk veranderende wereld. En zij de toekomst zijn.

OUDERAVOND
SCHAAPSKUDDE
Groep 5 is afgelopen week op
excursie geweest naar de
Schaapskudde. Nadat ze van alles
hebben geleerd of het schaap, de
kudde en de hond mochten ze
geverfd wol meenemen. Daar werden
leuke armbandje mee gemaakt. Het
was fijn vertoeven in het weiland met
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een zonnetje. Het was erg leuk om buiten het klaslokaal dingen te leren. Alle rijders, bedankt!

GI GROEN GROEN
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Gi – Ga- Groen. U ben t van harte welkom
om op woensdag 5 oktober aanwezig te zijn bij de feestelijke opening van de week. U mag samen met uw kind(eren)
om 08.30 uur op het schoolplein verzamelen. We hopen op een leuke en verrassende opening.

Hartelijke groet, team de Meerpaal
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