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Agenda
3 februari
5 februari

Pleinfeest
1e rapport groep 1/2

Pleinfeest
Vanuit
de kerstcommissie
Het
is aftellen
tot misschien wel het
De maand
december
voor veel
mooiste
feest
van hetstaat
jaar. altijd
Over garant
15
gezelligheid.
De Sint hebben
we net uitgezwaaid en
dagen
is het pleinfeest!
Op zaterdag
de
klassen
zijn
al
weer
volop
in kerstsfeer.
3 februari om 14.45 verzamelen
de kinderen op het
parkeerterein en om 15.00 wordt het pleinfeest
geopend en gaan de kinderen via de catwalk bij de
hoofdingang het plein op.

Oproep spullen voor spookhuis
Ook dit jaar proberen we weer een
geweldig griezelig spookhuis te maken.
Daarvoor zijn we op zoek naar spullen
die daarvoor gebruikt kunnen worden. Denk daarbij
aan Halloween artikelen, oude lakens, netten, etc.
Heeft u spullen voor ons te leen, laat het dan even
weten via info@schroederschool.net

Op het plein is van alles te doen. Grote bouncers,
snoephappen, schminken, waterspelletjes, een
spookhuis en natuurlijk draait het Rad van Fortuin.
Muziek en gezellige terrasjes maken het feest
compleet. De kinderen krijgen van school weer een
aftekenkaart waarmee ze van alles kunnen doen, en
waarmee ze ook iets te eten en iets te drinken
krijgen

Jaarboek
De jaarboekcommissie heeft de
afgelopen periode heel veel leuke
foto’s gekregen. Geweldig dat er zo
veel enthousiasme is om het jaarboek te vullen met
mooie foto’s! Om de foto’s scherp in het jaarboek
te krijgen, is een formaat van 1MB nodig.

De tijdstippen op een rijtje:
14.45 verzamelen
15.00 start pleinfeest
18.00 samen opruimen gevolgd door de kanjerloterij
Hulp
Om er een spetterend feest van te
Maken, hebben we ook dit jaar weer
hulp van ouders nodig. Zonder
begeleiding kunnen de spelletjes voor de kinderen
helaas niet worden gespeeld. Bij alle klassen komen
weer lijsten te hangen waarop u kunt intekenen om
te helpen bij een spel of een activiteit. Dat mag bij
de klas van uw kind, maar ook bij een andere klas als
u die activiteit liever doet of begeleidt.

De groepsfoto’s voor het jaarboek worden gemaakt
op 6, 7 en 8 februari. Via Parro krijgt u nog te horen
op welke dag uw kind aan de beurt is. Met het oog
op een mooie, rustige en vooral stralende foto
vragen wij u uw kind(eren) voor deze foto blauwe
en/of gele bovenkleding aan te doen; de kleuren
van de Curaçaose vlag!. Onderkleding mag
natuurlijk ook in dezelfde kleuren, maar dat is geen
vereiste. Wel vragen wij u om de onderkleding
rustig en bijpassend te houden, dus geen (felle)
contrasterende kleuren.
De komende periode is er een nieuwe fotoopdracht: Je favoriete plekjes op Curaçao
Mail voor 1 februari je foto’s naar
jaarboek@schroederschool.net

Juf Laragh
Hello, pleased to meet you!
Zit uw kind in groep 5, 6, 7 of 8?
Dan heeft u het misschien al gehoord;
there is a new teacher in town.
Mijn naam is Laragh Macdonald en sinds maandag 15
januari ben ik de nieuwe docent Engels. Sinds juli
2017 woon ik met mijn gezin op dit mooie eiland en
we zijn al aardig gewend aan het leven hier. In
Nederland was ik werkzaam als docent Engels bij een
MBO in de groene sector, en na een aantal maanden
op Curaçao zonder werk buitenshuis, begon het weer
te kriebelen. Precies in die periode bleek de
Schroederschool een vacature te hebben…
Ik heb nu de eerste week van deze nieuwe uitdaging
achter de rug en ik kan u het volgende melden:
1. De leerlingen zijn enthousiast, nieuwsgierig,
lief en leergierig
2. Als je kinderen tot 12 jaar je energie geeft
krijg je het dubbel en dwars terug
3. Ik moet gaan werken aan mijn
knutselvaardigheden
Verdere weetjes voor de nieuwsgierigen onder u: ik
ben fan van koken, eten, (voor)lezen, ontspannen
met man Björn, zoons Aidan en Owen en dochter
Ferrah, eten, goede gesprekken, lachen, de kleur
blauw, pasta carbonara, zwemmen, eten,
paardrijden, Netflix, barbecues met vrienden en
familie, orde, chaos, regelmaat, spontaniteit en eten.
Mocht u nog vragen hebben, loop even binnen in het
Engels lokaal of tackle me op het schoolplein. I look
forward to meeting you!

Workshop technisch lezen
De bibliotheek organiseert op 27
Januari van 14:00 uur tot 16:00 uur
een workshop technisch lezen voor
ouders en verzorgers van kinderen
van 4 – 12 jaar. De workshop wordt
gepresenteerd door Jeannine Bakhuis. Op geven
kan via lesa@bnk.cw of op nummer 4345200

Sociale vaardigheden
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar
voor de training sociale vaardigheden:
“Ik ben lekker mezelf” voor kinderen
van groep 4,5 en 6. Het eerste thema
bestaat uit 7 lessen en heeft als thema “wie ben ik,
wat wil ik en wat kan ik”. Opgeven kan via:
angela.mekes@kleincollege.com

