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B6-4ALL (basics for all)

Elke periode in het schooljaar staat er een regel centraal. In de eerste weken hebben wij wekelijks een nieuwe
regel geoefend. Deze regel wordt door middel van voorbeeldlessen aan de kinderen uitgelegd. Vanaf nu staat
er iedere 4 weken een nieuwe regel centraal. De komende periode staat de volgende regel centraal:
“Met zijn allen in een hal of zaal, dan luisteren en kijken we allemaal”

Nieuwe invalkrachten
Vanaf donderdag 22 november is juf Jessica de vervanger van juf Lory in groep 7. Ook in groep 8 is er een
nieuwe juf bijgekomen. Juf Saskia zal op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 8 aanwezig zijn. Beide
juffen willen zich via deze donderdagkrant even aan u voorstellen:
Beste ouders en verzorgers,
Sinds vorige week ben ik op woensdag, donderdag en vrijdag de leerkracht van groep 8. Mijn naam is Saskia
Klompmaker, ik ben 22 jaar en ik woon sinds kort in Almelo. Ik werk met veel plezier in het onderwijs en ik wil er
graag een gezellige en leerzame tijd van maken in de groep.
Met vriendelijke groeten, Saskia Klompmaker
Hallo,
Mijn naam is Jessica David Richard. Ik woon in Almelo, ik ben 44 jaar, getrouwd en moeder
van 4 dochters. Ik hou van lezen, reizen en gezelligheid met familie en vrienden. Sinds
begin 2006 werk ik bij PCO Noord Twente en ik heb in de afgelopen (bijna) 13 jaar op
verschillende scholen binnen de stichting gewerkt, meestal in groep 7 of 8. Ik vind het heel
leuk dat ik voor juf Lory de komende maanden groep 7 op de nevenlocatie mag doen. We
gaan er een mooie tijd van maken!
Hartelijke groeten en tot ziens op school!
Nieuwe muziekinstrumenten

U heeft het vast al wel eens thuis gehoord. Dat de kinderen soms muziek maken met
‘buizen’. Dit zijn de zogenoemde ‘Boomwackers’. Op de foto ziet u dit muziekinstrument.
Deze instrumenten zijn nu beschikbaar bij ons op school. Sommige groepen maken
hiermee al een lied voor Sinterklaas en zijn Pieten. Deze instrumenten zullen vaker gebruikt
worden tijdens onze muzieklessen.
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