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Nieuwsflits 3
Dinsdag 13 oktober 2020
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Bij dezen ontvangt u de 3e Nieuwsflits van dit cursusjaar. We leven op dit moment in een spannende
tijd, waarin het coronavirus onze samenleving in z’n greep heeft. Echter, de Heere bestuurt alle dingen
en het zou groot zijn, als we dat ook werkelijk mochten geloven. We hopen en bidden dat we allemaal
gespaard mogen blijven. Het virus gaat ook Sint-Philipsland niet voorbij. Gelukkig mogen we als school
iedere dag de deuren nog openen en merken we dat de regels voor personeel, leerlingen en ouders
goed worden opgevolgd. We vinden het fijn en zijn er dankbaar voor dat iedereen in dezen zijn of haar
verantwoordelijkheid neemt.
Hieronder krijgt u weer het laatste nieuws van onze school:
Personeel:
Bij juf Nathalie Kooistra is in de
achterliggende periode een meisje
geboren: Elodie. Zij is met een keizersnee
geboren. Gelukkig maken moeder en
kind het goed. Op de bijgevoegde foto is
Elodie te bewonderen. We willen de juf
van
harte
feliciteren
met
de
gezinsuitbreiding en wensen haar in het
verdere een goede verlofperiode toe.
Ook bij onze schoonmaakster Wilma
Noorthoek is een baby geboren. Bij het
stukje over de gezinnen wordt daar meer
over geschreven.
Juf Petra is op dit moment aan het
herstellen van haar operatie. Zij moet
veel in beweging blijven om haar
genezingsproces goed te laten verlopen. De verwachting is, dat zij nog een aantal maanden niet zal
kunnen werken op school. We wensen de juf alle goeds toe.
Na de herfstvakantie hoopt juf Elly Goedegebuure bij ons te beginnen. Zij zal op de maandagen en
dinsdagen komen te werken in groep 8. Op de woensdagen en donderdagen pakt zij haar werk op in
de functie van intern begeleider. We wensen de juf een goede tijd toe bij ons in Sint-Philipsland.
Stagiaires:
Na de herfstvakantie komen er twee stagiaires van de pabo uit Gouda. Judith Verhage uit Tholen gaat
haar stage doen in groep 6 en Marline Verloop uit Sint-Annaland begint haar stage in groep 3. Door
het schooljaar heen zullen ze er enkele weken zijn. We heten de beide dames van harte welkom op
school.
Uit de gezinnen:
Bij de familie Den Haan is een jongetje geboren: Rens. Hij is het broertje van Teunalice uit groep 6,
Anna uit groep 2 en Lize-Lott uit groep 1. Ook bij de familie Noorthoek is een zoontje geboren: Boaz.
Hij is het broertje van Anne-Mirthe uit groep 6 en Jolenthe uit groep 2. Beide gezinnen van harte
gefeliciteerd!

Versterking van de zorgkracht:
Vanaf dit cursusjaar is onze orthopedagoog, mevrouw Van der Boom, meer op school. Zij voert overleg
met ouders, leerkrachten en de intern begeleider. Ook mevrouw Hoenselaar van de GGD is hierbij vaak
aanwezig. Daarnaast voert zij ook gesprekken met leerlingen, kunnen leerkrachten bij haar terecht
voor vragen rondom de leerlingenzorg en voert zij onderzoeken uit bij leerlingen. Als laatste willen we
benoemen dat zij ook zorgt voor het inwerktraject van onze nieuwe intern begeleider. Als u vragen
heeft over de zorg rondom uw kind(eren), kunt u in de eerste plaats altijd terecht bij leerkracht. Die
bespreekt dit met juf Elly als intern begeleider, die alles regelt op het gebied van leerlingenzorg. Zij kan
dan ook extra hulp inschakelen als dat nodig blijkt te zijn.
Teamscholing:
Als team van de Koningin Julianaschool volgen we dit cursusjaar teamscholing. Het doel is om samen
te leren aan het vormgeven van goed talentonderwijs. Het talentonderwijs vindt plaats in de klassen,
waarbij de leerkrachten werken vanuit goede pedagogische, didactische en organisatorische
vaardigheden. Met elkaar willen we zo onze school en het onderwijs versterken, zodat dit ten goede
komt aan de kinderen.
Tot zover weer het nieuws van onze school. Ontvang allen een hartelijke groet!
Namens het team,
T. de Waard
Agenda (Voor alle data geldt: D.V.)
Vrijdag 16 oktober:
Woensdag 18 november:

Laatste vrijdag voor de herfstvakantie
Dankdag op Tholen, geen school

