NIEUWSBRIEF 14-09-2018
Agenda
15 september
19 september
5 oktober

World Cleanup Day
Nijntje en gr 1/2
Thema-uitje naar de ziekenboeg
Dag van der leraar

World Cleanup Day
Zaterdag
het zover. We gaan de
Vanuit deiskerstcommissie
wijk
schoonmaken.
Raadaltijd
van garant
Beheervoor veel
De maand decemberDestaat
en
de oudervertegenwoordiging
coördineren
gezelligheid.
De Sint hebben we net
uitgezwaaid en
cleanup van Julianadorp. Er zijn al wat toezeggingen
de klassen zijn al weer volop in kerstsfeer.
en inschrijvingen van ouders en kinderen van de
Schroederschool, van het Vespucci College en Zjeitu
kids, maar we kunnen uiteraard nog wel wat extra
hulp gebruiken. Kom dus even helpen zaterdag
tussen 8 en 11 uur.
Vormgever gezocht
Voor het maken van ons jaarboek zijn
we op zoek naar een vormgever. Met een
groep enthousiaste ouders is inmiddels een start
gemaakt, de kennis van vormgeving en de
programma’s daarvoor ontbreekt echter. We zijn op
zoek naar iemand die dit low-budget wil doen.

Gratis digi-biebboeken lezen
Voor alle leerlingen van de bij
NOB aangesloten scholen is er een gratis account
beschikbaar voor de Openbare Bibliotheek
Amsterdam. Met dit account kunnen leerlingen
gratis e-boeken lenen en lezen op een e-reader,
iPad of andere geschikte tablet. Bent u
geïnteresseerd in een digitaal jeugdlidmaatschap
van de OBA? Stuur dan een mail naar Sharrey met
als onderwerp “OBA” met daarin de gegevens van
uw kind. (voornaam, achternaam, geboortedatum
en e-mailadres) Om aan te melden is er voor ieder
kind een uniek e-mailadres nodig. Dat kan een emailadres van het kind zijn, maar ook van een
ouder. Na enkele weken ontvangt u op het
doorgegeven e-mailadres de gegevens waarmee
een webaccount aangemaakt kan worden voor het
kind.

5 oktober
6-13 okotber

Speelgoeddag Nijntje
En groep 1/2
Tussenvakantie

Vacature assistent
peuterspeelzaalleidster
Voor onze peutergroep Nijntje zijn
wij vanaf 1 november 2018 op zoek naar een
assistent peuterspeelzaalleidster. Kent u iemand in
uw omgeving die graag met jonge kinderen werkt?
Wilt u dan bijgevoegde vacature delen? Voor
vragen kunnen ze terecht bij Ankie of Mariken
Jaarboek
Stuur ons je leukste, liefste, gekste,
grappigste of mooiste reisfoto toe.
Denk daarbij niet alleen aan
vakantiefoto's, maar bijvoorbeeld ook
aan foto's van vervoersmiddelen, van reizen door
de tijd (toekomst of verleden), reizen voor sport,
etc. Je mag creatief zijn hierin!
Een paar voorwaarden:
- Je moet er zelf op staan (of je broertje, zusje,
vriendje, vriendinnetje, etc.). De persoon of
personen op de foto moet(en) natuurlijk wel op de
Schroederschool zitten!
- De foto moet minimaal 1 MB, liefst 2 MB, groot
zijn. Denk eraan bij verzenden te kiezen voor
versturen in oorspronkelijk formaat!
Stuur de foto('s) per mail naar
jaarboek@schroederschool.net Wij kiezen dan de
leukste, bijzonderste, grappigste foto's uit voor in
het jaarboek. We kunnen helaas niet garanderen
dat elke ingezonden foto gebruikt zal worden.
Jaarboeken van afgelopen schooljaar zijn nog bij de
administratie te koop.

Even voorstellen
Mijn naam is Hidde Snoek, ik ben 22
jaar oud en kom van de Hanze
Hogeschool te Groningen. Daar studeer
ik aan de pabo om uiteindelijk als leraar
voor de klas te kunnen staan. Oorspronkelijk kom ik
uit de Noordoostpolder (Flevoland) uit een klein
dorpje genaamd: Ens. Hier heb ik tot mijn 18e
gewoond, vervolgens ging ik studeren in Groningen.
Ik zit in het afrondingsjaar van mijn studie en ik
kreeg daarbij de kans om af te studeren op Curaçao
in groep 8b. Dit leek mij een unieke en erg leuke
ervaring, dus ik ben de uitdaging aangegaan, voor
een periode van een half jaar

Even voorstellen
Ik ben meester Bart en de komende
maanden sta ik voor groep 6a. Ik ben op
Curaçao om mijn LiO-stage te lopen. Dit
is de eindstage van de pabo. Over een half
jaar hoop ik dus mijn diploma te hebben en als
meester aan het werk te mogen.
Ik studeer aan de Hanze Hogeschool in Groningen
en heb bijna acht jaar in deze prachtige stad
gewoond. Het Hoge Noorden is wel heel wat anders
dan het tropische Curaçao, maar deze nieuwe
omgeving bevalt erg goed. Ik heb het erg naar mijn
zin op de Schroederschool en hoop er samen met
groep 6a een prachtige tijd van te maken!

