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Vrijdag

3 november 2017

Hele week
Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Zaterdag 11 november

Groep 3 t/m 7 10 minuut gesprekken
OR vergadering
Sint Maarten op school
Oudpapier lopers: Feld, Poen, Konijn, Wisdom

Zaterdag 25 november

Oudpapier lopers: Zijlstra, Kostwinder, Baeten,
Peter Ooms
Oudpapier lopers: Smit (kosterkring), Bos
(parklaan), Verweij, Stapersma

Zaterdag 9 december

Hoera!

Verjaardagen
9 november Julia Groep 2

Van harte gefeliciteerd!
Alle groepen
Wist u dat?
Vanaf maandag a.s. vinden in groep 3 t/m 7 de eerste 10
minuut gesprekken plaats van dit schooljaar. Wij vinden het
waardevol om tijdens die gesprekken eens één of indien
mogelijk meerdere van onderstaande vragen te bespreken.
1.
2.
3.
4.
5.

Gaat uw kind blij naar school?
Waar zijn jullie trots op bij jullie kind?
Wat vinden jullie belangrijk in de opvoeding thuis?
Wat zijn hobby's van uw kind?
Wat verwachten jullie van mij als leerkracht?

Luizencontrole
Deze week zijn alle leerlingen weer gecontroleerd en ze
waren allen luisvrij.

Afscheid Juf Jannie
Beste ouders,
Na ruim 25 jaar verbonden te zijn geweest aan De Plaats,
heb ik vlak voor de herfstvakantie informeel afscheid
genomen van team en kinderen van De Plaats. Voor het team
had ik bij mij thuis lekker gekookt en hadden we een gezellig
samenzijn. Met de kinderen hadden wij een mooi afscheid in
de gemeenschapsruimte. Met mijn man Niko mocht ik
plaatsnemen op het toneel. Ik werd verwend met twee
prachtige fotolijsten! Een lijst van de kleuters met al hun
gezichtjes versierd als bloem en gezet in een bootje van door
mij zuinig opgespaarde restjes kleurpotloden. De andere
mooie lijst met tekeningetjes en uitspraken was van de
hogere groepen. Ook kreeg ik nog een prachtige bos
bloemen, die nog steeds mooi in de vaas staat. Tenslotte kon
ik de kinderen nog trakteren op een zelfgemaakte Halloween
traktatie. Dank jullie wel allemaal voor dit mooie afscheid!
Omdat onderwijs nooit saai is, kan ik terugkijken op veel
bewogen en mooie jaren. De laatste twee jaar had ik geen
vaste groep meer en kon ik – vooral in de kleutergroepen ondersteunende werkzaamheden doen. Nog eens een paar
jaar op deze manier in alle rust met kinderen werken, vond ik
heel fijn en dankbaar om te doen! Daarom zult u mij zeker
nog wel terugzien om kinderen te kunnen blijven helpen.
U als ouders wil ik ook graag bedanken voor de mooie
samenwerkingen en graag tot ziens!
Hartelijke groeten van Jannie de Jong
Groep 1/2

Nieuws uit groep 1/2
Mijn naam is Ina van de Graaf-Smits.
Na de herfstvakantie kom ik de donderdag en vrijdag werken
in groep 2. De woensdag werken juf Anneke en ik om en om.
Waar juf Anneke de week begint.
Ik ben getrouwd en heb een dochter van negentien en een
zoon van zestien. We houden ervan om met zijn allen op
vakantie te gaan. Zomers gaan we dan kamperen met de
tent. Ik speel volleybal en ik schaats. Op de zaterdag geef ik
schaatsles aan kinderen die dan meestal voor het eerst op de
schaatsen staan. Aan het einde van al die lessen met vallen
en opstaan en veel lachen en plezier maken, is het altijd weer
fantastisch om te zien hoeveel rondjes ze de laatste les
kunnen schaatsen.
Verder knutsel ik graag en houd ik van gezelligheid.

Groep 3, 4 en 5

Nieuws uit groep 3, 4 en 5
Er is afgelopen donderdag hard gewerkt door de kinderen van
groep 3, 4 en 5 aan een obs De Plaats plantsoen! Waarom
een bloemen plantsoen? Het planten van de bollen is voor de
kinderen een leermoment over het belang van biodiversiteit
en de belangrijke rol die de bij daarbij vervuld.
Omdat het zo belangrijk is, kwam de krant langs om er een
artikel over te schrijven. Zie bijlage.

Groep 7/8

Nieuws uit groep 7/8
De leerlingen hebben maandag de leerbladen (Thema 1,
Gezondheid) voor Natuniek meegekregen om te leren.
De toets wordt afgenomen op woensdag 8 november 2017.
Succes met leren!
Juf Erna en juf Wendy

Fijn weekend!

