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Stagiaires

Agenda

Onze school is een opleidingsschool. Dit houdt in dat
wij elk jaar veel stagiaires begeleiden. We hebben stagiaires die studeren voor leerkracht en stagiaires die
studeren voor onderwijsassistent. Hieronder stellen ze
zich aan u voor:

02-10 | Juf Dianne jarig

Hallo! Ik ben Teun Lageschaar uit
Beltrum. Ik ben een eerstejaars
student op de PABO op het Saxion
te Enschede. Op het moment loop
ik stage in groep 7/8 bij juf
Evelien. Jullie zullen mij dit jaar
wekelijks op donderdag en vrijdag
zien, waarnaast ik nog af en toe
de hele week aanwezig ben. Ik
heb een hele goede indruk van de
school gekregen (mede door het
team!) en kijk uit naar komend
schooljaar!
Hallo, ik ben Rianne van der Velde.
Ik ben een 1e jaars-student van de PABO Enschede. Dit jaar loop ik stage
hier op basisschool Op den Akker.
Ik ben begonnen in groep 5/6 van Cor
Fukkink en ik zal na een half jaar van
klas veranderen. Ik heb het erg naar
mijn zin en hoop dat ik veel kan leren
dit jaar.

10-10 | Inschrijving gesprekken open in
mijnschool.nl

Mijn naam is Kris Wonnink en ik
loop aankomend half jaar stage in
groep 3/4 op de donderdag en de
vrijdag. Ik kom uit Eibergen en ik
zit op het Saxion in Enschede. Hier
volg ik de opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo). Dit is nu mijn
eerste jaar en ik hoop hier veel te
gaan leren.

03-10 | Begin kinderboekenweek
04-10 | dierendag
05-10 | Dag van de leraar

12-10 | LEERLINGEN VRIJ / studiedag
12-10 | start IOP gesprekken
15-10 | MR
17-10 | Verlichtingsactie gr. 5 t/m 8
28-9 | Schoolbrief 3

Hoi!
Ik ben Rouelle Gielink. Ik kom uit
Buurse. En zit in het eerste jaar van
de Pabo. Ik loop nu een half jaar
stage in groep 1 & 2 iedere donderdag en vrijdag.

Groetjes, Kris Wonnink
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Sfeercommissie
Vanuit de ouderraad komt het initiatief om te gaan werken met een ‘sfeercommissie’ van ouders. De sfeercommissie is een groep ouders die de school binnen een
thema aankleedt. Te denken valt aan herfst, sinterklaas,
kerst, Pasen, voorjaar, kinderboekenweekthema, vakantie, etc. Voor de kinderen is het fantastisch als de school
mooi is aangekleed. Ben je creatief, houd je van gezelligheid of vind je het gewoon leuk om de school steeds mooi aan te kleden, meld je dan aan
bij Sil Brasz (kan via Mijnschool.nl)

Fietsverlichtingsactie

IOP gesprekken

Op 17 oktober doen de groepen 5 t/m 8 mee aan de
ANWB fietsverlichtingsactie. Deze dag moet alle kinderen met de fiets naar school en worden alle fietsen
gecontroleerd.

In de week voor
en de week na
de herfstvakantie
vinden weer de
IOP gesprekken
plaats. Een gesprek tussen ouder, kind en leerkracht om met elkaar te kijken
hoe het gaat en samen afspraken
te maken voor de komende periode. Vanaf woensdag 10 oktober
gaat de planning in Mijnschool.nl
open.

Goed verlicht zijn is van levensbelang. Niet alleen voor
automobilisten, maar ook voor jou als fietser. Nog
veel te vaak gaan fietsers niet goed verlicht door het
verkeer en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Wist je
dat de kans op een aanrijding met 20% afneemt met
goede fietsverlichting? Dus: Zet je licht aan!

Jantje Beton
Privacywet (AVG)
Om te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving willen
we graag van alle ouders weten waar ze wel en geen
toestemming voor geven met betrekking tot foto en
film. Dit kunt u aangeven middels een formulier. Dit
formulier kunt u online invullen of downloaden en op
school inleveren. Een aantal ouders hebben dit al gedaan, maar nog niet iedereen. Het formulier in te
vinden in Mijnschool.nl onder documenten of op de
info tafels bij de ingang.

De afgelopen twee
weken hebben de
kinderen
Jantje
Betonloten
verkocht. De verkoopperiode is vorige week verlopen.
Deze week moeten alle boekjes
weer terug naar school. Hierbij
willen we iedereen vast hartelijk
danken voor de inzet en we hopen
op een mooi bedrag voor ons
plein

Juf Veronique op school
Afgelopen week was juf Veronique weer even bij ons op
school samen met Bram. Alle kinderen hebben Bram even
kunnen bewonderen en zijn getrakteerd op stroopwafeltjes
met muisjes. Na de herfstvakantie komt juf Veronique
weer voor twee dagen per week terug op school.

