
  

NIEUWSBRIEF  21-10-2022  

 

   Agenda 
    

31/10 – 11/11 Kinderboekenweek 10/11 Info-avond groep 8 
11/11 Afsluiting Kinderboekenweek    
 Open Podium   

 

            
   

Kinderboekenweek: Gi-ga-groen       
In bomen klimmen en diersporen zoeken in het 
bos, zandkastelen maken of vliegeren op het 
strand, een hut bouwen of picknicken in het park 
of vogels spotten en een moestuintje maken in je 
eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. 
Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. 
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een 
echte natuurheld te worden. Ga mee op avontuur 
om al het moois van de natuur te zien! Leer over 
bijzondere dierenweetjes in informatieve boeken, 
dompel je onder in spannende verhalen over 
woeste buitenavonturen of verwonder je over 
prachtige natuurillustraties in prentenboeken. 
Kom daarna mee naar buiten.  
 
De Kinderboekenweek 2022 is Gi-Ga-groen! 
Van vrijdag 28 oktober tot vrijdag 11 november 
zullen er op school veel activiteiten plaatsvinden 
rondom boeken, lezen en het thema van de 
kinderboekenweek,  Gi Ga Groen. 
We starten op vrijdag 28 oktober met, letterlijk en 
figuurlijk, een spetterende opening. Neem je 

paraplu en je regenjas dus maar mee 😉. 
Traditioneel zullen we dan ook weer gezamenlijk 
het lied van Kinderen voor Kinderen meezingen 
en dansen. Allemaal mee oefenen 
thuis! https://youtu.be/7_irtu4cYeY 
Er komt een spannende wedstrijd voor alle 
klassen waar een mooie 'preis' mee te verdienen 
valt : De masked voorlezer!  
Op de leesalarmdag, 3 november, moet je de hele 
dag een boek bij je hebben want zodra het alarm 
afgaat wordt er door de hele school gelezen. 
 

 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hopelijk heeft iedereen een fijne tussenvakantie 
gehad!                                                               
Inmiddels zijn we alweer twee weken volop aan 
het werk en aan het leren.  
Deze week zijn we gestart met het keuzeuur.  
De kinderen hebben groepsdoorbrekend een 
activiteit met elkaar gedaan bij een andere 
meester, juf of ouder.  
Het keuzeuur vindt de komende twee weken 
opnieuw plaats. Superleuk! 
 

 
 
Kinderboekenweek 
Nog even en de Kinderboekenweek gaat hier 
op Curaçao van start. Dit jaar van 30 oktober 
t/m 12 november. Zoals elk jaar doen we 
ook dit jaar weer mee, omdat we lezen 
zoveel mogelijk willen promoten in de hoop 
dat we veel kinderen enthousiasmeren om 
te lezen. De boeken die passen binnen het 
thema zijn al binnen en de voorbereidingen 
om er mooie weken van te maken zijn in 
volle gang.  
            
 
   
 
 
 
 

https://youtu.be/7_irtu4cYeY


                                             

                                                                                      
Of je nou op je kop in het klimrek hangt, op de wc 
zit of midden in een rekenles zit. 
Voor de ouders van Nijntje en de groepen 1 t/m 3 
organiseren we 2 workshops op 8 november van 
11 uur tot half 1. Deze workshops geven 
handvatten bij het kiezen van een boek, bij het 
voorlezen en het aanvankelijk lezen. Ook de Bruna 
zal hierbij aanwezig zijn om advies te geven en ze 
nemen ook een assortiment aan boeken mee. Op 
donderdag 10 november vindt de boekenmarkt 
plaats. Kinderen kunnen dan hun boeken verkopen 
en boeken van elkaar kopen. U krijgt over de 
boekenmarkt en de workshops later meer 
informatie via Parro. 
Vrijdag 11 november sluiten we de 
Kinderboekenweken af en maken we de winnaar 
bekend van de wedstrijd: De masked lezer. Het 
worden weken waarin een hoop letters worden 
verslonden en het leesplezier en de liefde voor de 
natuur worden versterkt! 
 

Stagiaires 
Ook dit jaar hebben we verschillende stagiaires. 
Hieronder stellen zij zich voor: 
 

 
 
Mijn naam is Esmee Pelsmaeker de nieuwe 
stagiaire in groep 3A. Ik ben er 4 dagen en 
vrijdag een halve dag vanwege mijn studie. Ik 
volg de opleiding onderwijsassistent in Utrecht. 
Ik zit nu in mijn laatste jaar. Ik ben tot 9 
december bij de kinderen in de klas en dan 
vertrek ik weer naar Nederland om mijn studie 
af te ronden. Ik ondersteun de kinderen en de 
leerkracht in de klas en draai lekker de dag 
mee. De kinderen die ergens wat meer moeite 
mee hebben of juist net wat voor lopen zal ik 
apart gaan ondersteunen en begeleiden. Ik zal 
ook zeker leuke spellen en activiteiten geven. Ik 
heb er onwijs veel zin in! 
 

 
 
Ik ben Suzanne Posthumus en loop vanaf de start 

van dit schooljaar met heel veel plezier stage in 

groep 3B. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt op 

een mbo-school. De overstap naar het 

basisonderwijs heb ik met volle overtuiging 

gemaakt. Ik ben inmiddels halverwege mijn 

verkorte pabo-opleiding. Ik woon sinds 8 jaar 

met mijn gezin op Curaçao. We genieten nog 

altijd van het fijne leven hier. Ons gezin wordt af 

en toe aangevuld met lieve foster puppy's die we 

helpen om daarna een goede start te maken bij 

hun eigen baasje, leuk en nuttig om te doen. Tot 

ziens op school! Groetjes Suzanne 

 

 
 
Ik ben Meike en ik ben de nieuwe stagiaire in 

groep 4a. Ik ben 18 jaar en kom vanuit Utrecht 

voor bijna 4 maanden naar Curaçao toe voor 

mijn opleiding onderwijsassistent. Ik zit nu in 

mijn laatste jaar. 

 Ik vind het leuk om te sporten en sport in 

Nederland dan ook 5 keer per week. 

Ondertussen loop ik al een paar weekjes stage 

en heb het erg naar m’n zin! Ik ben benieuwd 

wat er hier nog allemaal te leren valt:) 

 



    

 
 

Leuk om mijzelf aan jullie voor te stellen! Ik ben 

Jill (32 jaar) en vanaf begin dit schooljaar loop ik 

stage in groep 8 bij juf Sandra. Nadat ik 10 jaar 

Marketeer ben geweest, heb ik besloten mijzelf 

om te laten scholen tot docent basisonderwijs. 

Inmiddels zit ik in mijn laatste studiejaar. Ik 

woon nu drie jaar samen met mijn man op 

Curaçao en geniet volop van het eiland. Als ik 

niet bezig ben met mijn studie, werk ik in een 

duikschool als Dive Master. Verder vind je mij op 

de squashbaan, op de fiets of op een zeilboot. 

Tijdens mijn stage ben ik niet alleen verbonden 

aan groep 8. Ik zal ook in andere klassen soms 

zichtbaar zijn voor studieopdrachten of uit 

nieuwsgierigheid. 

 
Jeugdgezondheidszorg JGZ 
Zoals u weet, gaat Jeugdgezondheidszorg 
Curaçao elk jaar de scholen van Funderend 
Onderwijs langs om de kinderen van 4-5 en 9-10 
jaar te vaccineren volgens het reguliere 
vaccinatieprogramma. Datum hiervan volgt nog.  
In het schooljaar 2022-2023 zal gestart worden 
met de HPV-vaccinaties bij meisjes en jongens 
van 9-10 jaar, geboren in 2013. Deze groep 
ontvangt zowel het DT- (Difterie, tetanus) als het 
HPV-vaccin ( en eventueel eerder misgelopen 
vaccinaties) 
 
Voor een volledige bescherming dienen twee 
HPV-vaccinaties gegeven te worden. Daarom zal 
ca. 6 maanden later nog een schoolbezoek door 
het schoolvaccinatieteam worden gepland om 
het tweede HPV-vaccin toe te dienen. 
Bij deze nieuwsbrief vindt u bijlagen van de GGD 

met informatie over het HPV-vaccin. 

   
 
 

 

 

 
 

OKTOBER = DIERENMAAND 
 

Voor de vakantie is Stichting DOG op school 
geweest met puppy’s die door de kinderen en 
ouders geknuffeld konden worden (en 
natuurlijk geadopteerd).  
Stichting DOG heeft een sanctuary op 
Bandabou waar niet alleen pups zitten maar 
ook veel honden die niet meer geadopteerd 
worden omdat ze gehandicapt zijn of oud. Ook 
wonen daar honden die heel bang zijn voor 
mensen maar het wel heel fijn hebben met hun 
hondenvriendjes. Stichting DOG is volledig 
afhankelijk van donaties en daarom willen wij 
deze maand voor de hondjes voer en 
hondenkoekjes inzamelen. 
Juf Margarita heeft ook als thema deze 3 
weken HONDJES en de kinderen maken daar 
prachtige werkstukjes. 
 In de hal staat een tafel waar u het 
gedoneerde voer of koekjes kunt neerzetten. 
Ook schoonmaakmiddelen zijn erg welkom.  
We hopen dat we samen met de hele school 
voor 31 oktober de hele tafel vol hebben. 
 
Doneert u ook?  

 
Vrijwilligers zijn ook erg welkom! 
 
Voor meer informatie kunt kijken op 
www.stichtingdog.org 
 

http://www.stichtingdog.org/


 

                                              
 

 

                                              
 

 

BSO 

Vanaf maandag 17 oktober is de BSO-mail niet meer in gebruik. 

Alle vragen of opmerkingen rondom de BSO kunnen via Parro en/of de BSO-app gecommuniceerd worden.   

 

Nieuwe aanmeldingen voor de BSO kunt u mailen naar info@schroederschool.net 

 
 

mailto:info@schroederschool.net

