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AGENDA

OKTOBER

4
11
12
17
19
23 t/m 27
30

Start thema Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’
Schoolvoetbal groep 7/8
Startgesprekken
Startgesprekken
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Start thema De Verrekijker

NOVEMBER

13
22

Start thema Sinterklaas
Gearhingdag, leerlingen vrij

Kinderboekenweek
Vanmorgen is de Kinderboekenweek 2017 met als thema ‘Gruwelijk eng’ geopend met een
gruwelijk enge modeshow! Over de catwalk liepen kinderen gruwelijk eng verkleed. Alle
kinderen zagen er heel spannend uit! Omdat Skye uit groep 1, Rinse uit groep 4 en Geert uit
groep 7 er net iets spannender uitzagen wonnen zij elk een spannende boek.
Donderdag 19 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. De uitnodiging hiervoor krijgt u
hierbij.

Startgesprekken
De gesprekken zijn op donderdag 12 oktober, ’s middags en ‘s avonds, vanaf 14.45 uur
en op dinsdag 17 oktober, alleen ‘s middags vanaf 14.45 uur.
De inschrijfformulieren hangen op de wand in de gang naar het kleuterplein.
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Stagiares
In verschillende groepen lopen studenten stage bij ons. Hieronder
stellen zij zich aan u voor.
Ik ben Sevin. Ik ben 19 jaar oud. Ik kom uit Syrië en ik woon in Lemmer
met mijn familie (vader, moeder, broer en zusje). Ik volg nu de
Entreeopleiding op het ROC Friese poort te Emmeloord. Voor mijn
opleiding is het de bedoeling dat ik 2 dagen per week (donderdag en
vrijdag) stage ga lopen. Ik ben op 21 september begonnen met
mijn stage op Tweespan, ik loop stage in de kleuterklas. Ik heb het
erg naar mijn zin, als jullie vragen hebben kom gerust naar mij toe.
Beste ouders/ verzorgers,
Mijn naam is Regina Reitsma, ik ben 23 jaar oud en woon sinds een
aantal maanden samen met mijn vriend in Woudsend.
Ik ben eind 3e jaars pabostudent en studeer aan de NHL in Leeuwarden.
Sinds begin dit schooljaar loop ik stage op maandag en dinsdag in groep
4. Momenteel ben ik druk bezig om het 3e jaar van de opleiding af te
ronden, zodat ik zo snel mogelijk de LIO stage kan lopen (dit is de
eindstage).
In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit. Ook vind ik het leuk om te lezen en
te wandelen. Daarnaast werk ik iedere zaterdag bij de Keurslager in
Sneek.
Ik kijk er naar uit om er een leerzame en fijne tijd van te maken!
Met vriendelijke groet, Regina Reitsma
Hallo allemaal, mijn naam is Jeppe van Straaten
en ik ben 19 jaar oud. Dit schooljaar loop ik
stage op Tweespan bij groep 8. Momenteel
studeer ik in Leeuwarden aan de PABO, een
opleiding tot leerkracht. Hiervoor heb ik het CIOS
afgerond. Ik ben geboren in Utrecht en ik woon
in Ypecolsga.
Mijn hobby’s zijn voetballen en leuke dingen
doen met vrienden of mijn vriendin. Het lijkt me een
hele mooie uitdaging om een jaar mee te lopen op
deze school. Ik haal veel plezier uit het werken met kinderen en ik vind het vooral mooi om
te helpen en te zien dat leerlingen zich ontwikkelen, want daar doe je het uiteindelijk voor!

