NIEUWSBRIEF 23-09-2022
Agenda
29 september
30 september

Open Podium
Speelgoeddag

Beste ouders/verzorgers,
Vanuit de kerstcommissie
december
staat
altijd
voor veel
De maand
eerste periode
zit er
bijna
op.garant
We kunnen
gezelligheid. De
Sint hebben
net uitgezwaaid
terugblikken
op mooie
eerstewe
weken
met ‘Kom inen
dede
klassen de
zijnkennismakingsactiviteiten,
al weer volop in kerstsfeer.het Curaçao groep’,
project en deze week de OKL-gesprekken, tussen kind,
ouder en leerkracht.
Ook in de groepen hebben de kinderen elkaar allemaal
leren kennen en zijn ze ook gewend geraakt aan de
nieuwe meester of juf.
Het team van de Schroederschool
wenst iedereen een goed weekend!

03 – 7 oktober
10 oktober

Tussenvakantie
Dia di Pais Kòrsou

BSO nieuws
Op de BSO hebben we de afgelopen weken
activiteiten gedaan in het thema ‘dieren’! We
bakten hondenkoekjes en knutselden hondjes en
schildpadden. Ook deden we allerlei ‘dieren’
spelletjes in de gymzaal.
Maar het allerleukste zijn toch wel de echte
dieren! Knabbel en Babbel, twee rescue-pups,
waren op de BSO om met de kinderen te
knuffelen. Ook kwamen er landschildpadden en
waterschildpadden langs die de kinderen vast
mochten houden!

Bent u geïnteresseerd in de BSO? Er zijn op dit
moment nog plekken vrij op de maandag en de
donderdag. Op woensdag en op vrijdag is er nog 1
plek vrij! We werken met een wachtlijst, dus mocht
er vraag zijn naar de andere dagen, dan kunnen we
kinderen altijd op de wachtlijst plaatsen.
Bij interesse of vragen mag u altijd mailen naar
bso@schroederschool.net.
BAS (Buitenschoolse Activiteiten Schroederschool)
Het voetbal op vrijdag, o.l.v. The Schepel
Foundation, is al volop bezig met maar liefst ruim 25
kinderen!
LET OP: Binnenkort, na de tussenvakantie, start bij
BAS de workshop 'Ik sta sterk' onder begeleiding
van Laura Vernooijs van E Mucha
Op dinsdag van 13.00 uur - 14.00 uur voor groep 3
t/m groep 5
Op woensdag van 13.00 uur - 14.00 uur voor groep
6 t/m groep 8
Is jouw kind onzeker en heeft het weinig
zelfvertrouwen? Ben jij op zoek naar een cursus
zelfvertrouwen voor jouw kind of een training
positief zelfbeeld? ‘Ik sta sterk’ is een kortdurende,
praktische en speelse training die jouw kind helpt
om zijn zelfvertrouwen te vergroten en een positief
zelfbeeld te ontwikkelen. Deze cursus wordt
gegeven door Laura Vernooijs, Pedagogisch
Hulpverlener bij E Mucha Curaçao. Laura biedt
persoonlijke begeleiding aan en geeft workshops
aan ouders en kinderen/tieners met hulpvragen die
passen bij de ontwikkeling van kinderen. Meer
weten? www.emucha.info of check
de Facebook/Instagram pagina.
De kosten zullen zo rond de 125 ang liggen voor de
gehele reeks. Heeft u interesse? Stuurt u dan z.s.m.
een bericht naar
Welmoed: fin.admin@schroederschool.net
(Ervaring leert dat deze workshops snel vol zitten,
dus wees er snel bij!)

Nieuwe gymdocent
Zoals eerder gecommuniceerd, zal Chantal Schreurs,
onze huidige gymdocente, na de tussenvakantie alleen
nog voor het Vespucci college gaan werken.
Deze week hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd en
hebben we Lesley de Vette als nieuwe gymdocent
aangenomen. Hieronder stelt Lesley zich voor.
Beste ouders, maar vooral kinderen van de
Schroederschool,
Mijn naam is Lesley de Vette, (Gymmeester Les), ik ben
35 jaren jong en woon sinds 16 augustus op dit prachtige
eiland. Voorheen woonde ik altijd in Nederland, in het
Veluwse dorpje Barneveld.
In Nederland ben ik alweer heel wat jaren aan het werk
geweest als gymdocent. Zowel tijdens mijn vele stages
als op verschillende scholen in zowel PO, VO en speciaal
onderwijs. Nu wilde ik voor mijn ervaring dit eens gaan
beproeven in het buitenland. Twee jaar geleden had ik
deze keuze al gemaakt en stond ik in de startblokken om
naar Paramaribo te vertrekken. Helaas gooide corona
roet in het eten, waardoor ik deze droom moest
‘uitstellen’. Maar hier ben ik dan, op Curaçao, klaar om
jullie van fijne, leuke, sportieve, uitdagende, (hopelijk)
vernieuwende en veilige gymlessen te gaan voorzien.
Nu kan ik hier nog zoveel meer over mezelf gaan
vertellen, maar voor vragen of een leuk praatje kunt
u/jullie me na de vakantie gewoon aanspreken. Ik kijk er
in ieder geval heel erg naar uit om te starten met de
lessen op de Schroederschool.
Tot snel
Sportieve groet,
Meester Les

Stichting DOG
Oktober....... dierenmaand, ook op de
Schroederschool.
Volgende week vrijdag 30 sept om 12.00 uur is het
zover. Dan komen ze.... de puppies van Stichting
DOG. Op het podium kunnen jullie ze samen met je
ouders knuffelen en liefde geven. Vele pups worden
gedumpt in emmers of big shoppers. Klein en zo
onschuldig. Stichting DOG vangt straathondjes op
en probeert een huis voor ze te zoeken, zodat ze
een mooi liefdevol leven krijgen bij een warm gezin.
Wil je wat doen? Je kan ons helpen als vrijwilliger,
foster, adoptant of donateur. We kunnen alle hulp
gebruiken. Ook dit jaar willen we jullie vragen om
wat lekkers (eten of koekjes) mee te nemen voor de
hondjes. Maar ook schoonmaakmiddelen bijv. een
fles chloor of disicline, kunnen we goed gebruiken.
De inzameling zal de hele maand oktober zijn en u
kunt voer, blik etc. in de hal op de tafel zetten.
Namens alle honden een pootje. Bedankt
Voor meer info kun je kijken
op www.stichtingdog.org

