Wendy Koeman
Wendy Koeman, al vele jaren een fijne leerkracht voor de kinderen en een
gewaardeerd teamlid, gaat de school verlaten. Zij heeft een nieuwe baan op een
basisschool in Rotterdam-Zuid geaccepteerd. Dat is een nieuwe stap en een
uitdaging. Tevens is het dichterbij haar woonplaats. We informeren u nog over haar
vertrekdatum. We wensen haar veel succes en gaan haar zeker missen!

Inhoud
27 oktober 2017
Wendy Koeman
Dochter voor Juf
Monique

Juf Monique bevalt van een mooie dochter
Meubilair Boerenpad
Juf Monique is op 20 oktober bevallen van een mooie dochter.
Haar naam is Roos. Ze maken het beiden goed. Gefeliciteerd met
jullie mooie dochter!
Meubilair Boerenpad

Optreden groepen
7b/8b
Training weerbaarheid
ALV AC/VVO

Het oude meubilair van de
lokalen op het Boerenpad
zijn naar de Antillen
getransporteerd. Daar zijn
de mensen blij met ons
afgeschreven meubilair.

Wintertijd

In de herfstvakantie is
nieuw meubilair geleverd.
Alle kinderen hebben
dezelfde hoogte tafel, de
stoel is aangepast naar
de lengte van de
kinderen. Ook een nieuwe
moderne kleurstelling
geeft een ander beeld in
de school. We zijn er heel blij mee! We zullen er uiteraard zuinig mee omgaan, want
het is voor de komende 20 jaar in gebruik.
Optreden groep 7b-8b
Juf Gabry en de Engelssprekende Damian
gaven deze week theaterles aan groep 7b-8b.
En dat ging vaak in het Engels. Ze voeren
vandaag de musical Charlie en de golden
ticket voor de kinderen Maasplein en hun
ouders op. Dit is een prachtige ervaring voor
de kinderen. We bedanken Damian en Gabry

Agenda
1 november ALV
AC/VVO
2 november
Scholenmarkt voor
groep 8 ouders

Training weerbaarheid voor 8-12 jarigen
Voor kinderen uit Alblasserdam start nu op locatie Maasplein
een weerbaarheidstraining.
Het is bedoeld voor kinderen die er moeite mee hebben om
voor zichzelf op te komen. Ze leren in de training te ontdekken
wat ze willen en kunnen. Ze leren voor zichzelf op te komen,
zonder daarbij anderen te schaden of respectloos te
behandelen.
Is dit iets voor uw kind? De training is kosteloos en
wordt aangeboden vanuit de gemeente en Vivenz.
De training is na schooltijd. Later in het jaar start
er ook een Rots en Water training. Wacht niet te
lang met aanmelden, want vol is vol!
Algemene jaarvergadering VVO en AC.
We leggen graag verantwoording af over de besteding van uw bijdrage. Alle ouders
zijn woensdag 01-11-2017 welkom op de jaarvergadering van Activiteitencommissie
en de Vereniging van ouders. We beginnen om 20.00 uur op locatie Maasplein.
Wintertijd
De zomertijd wordt komend weekend wintertijd. We hopen dat iedereen weer
maandag op tijd aanwezig is.

