Even bijpraten…..
Algemeen
De laatste periode voor de zomervakantie is ingegaan. Een jaar gaat altijd weer heel snel. Zeker na de kerstvakantie vliegen de maanden
voorbij. Er komt nog een drukke periode aan. We noemen: schoolreisjes, werkweek groep 8, toetsperiode voor de eindtoetsen.
Personeel
Er is veel gebeurd de afgelopen periode, zowel blijde als verdrietige dingen. Het is fijn te kunnen vertellen dat meester Okke weer wat
uurtjes in de school aanwezig is. hij doet dan werkzaamheden buiten de groep. Hij werkt niet meer voor de klas. We zijn blij dat hij zo weer
wat aan zijn herstel kan werken. Over het vervolg houden we u op de hoogte.
Er kwam rouw in de familie van juf Rebecca. Heel plotseling is haar vader in de meivakantie overleden. We wensen haar en die bij haar
horen heel veel kracht en sterkte bij het omgaan met dit heftige verlies.
Blijdschap was er bij meester Anas in het gezin. Na spannende laatste weken van een zwangerschap is er een zoontje bij hen geboren: Bilal.
We feliciteren meester Anas ook vanaf deze plaats. En er was blijdschap omdat meester Anas voor een aantal inburgeringsexamens is
geslaagd. Een geweldige prestatie! Van harte gefeliciteerd!
Tenslotte: omdat meester Anas op een andere school binnen de stichting wat meer werk kon krijgen dan bij ons op school, is hij wat
minder zichtbaar bij ons in school. Hij blijft gelukkig nog wel bij ons! Op de woensdag komt een collega van hem van de taalschool hem
waarnemen.
Juf Desirée werkt de komende 4 weken alleen de ochtenden. Daarna hoopt zij ook de middagen weer aanwezig te zijn.
Juf Anneke is deze week afwezig in verband met zorgverlof. Haar man heeft een lelijke val met de fiets gemaakt en moest geopereerd
worden aan zijn sleutelbeen. Volgende week hoopt zij er weer te zijn.
Nieuwe gezinswerker
Ik ben Jill van Nuijsenburg en vanaf mei vanuit het Buurtteam gekoppeld aan deze gezellige school! Zoals jullie
wellicht hebben meegekregen ga ik de plek van Elleke overnemen. Ouders, leerkrachten en/of kinderen kunnen bij mij
terecht voor allerlei soorten vragen over zorg en ondersteuning. Ik ben aanwezig op donderdagochtend van 8.15 tot
11.00 uur. Ik ga proberen om regelmatig bij de deur te staan maar mocht ik daar niet staan mag u mij ook in de hal
aanspreken of aan de leerkracht van uw zoon of dochter naar mijn contactgegevens vragen. Heeft u nog niet eerder
gehoord van Buurtteam? Op onze website staat uitgelegd wat wij voor u en uw gezin kunnen betekenen
www.buurtteamsutrecht.nl .
Met vriendelijke groeten, Jill van Nuijsenburg, Telefoon: 06 473 272 61
E- mail: j.van.nuijsenburg@buurtteamsutrecht.nl Werkdagen: ma/di/wo/do
Open ochtend
Aanstaande woensdag, 17 mei, is er opnieuw een open ochtend. We willen tijdens deze ochtend verschillende activiteiten laten zien die
met de Leesschool hebben te maken. We hopen dat er veel belangstelling is. Als u in de buurt nog gezinnen met kleine kinderen hebt
wonen, is het leuk hen op deze ochtend te attenderen.
Voorlezen bij Madelief
De moeder van Jannick (groep 5) en Zoë (groep 3) is in de eerste week van de meivakantie wezen voorlezen bij KDV
Madelief. Ze heeft dit gedaan uit naam van de school. Een geweldig initiatief waarvoor we haar hartelijk bedanken. We
hoorden dat de kinderen waarmee ze heeft voorgelezen en aan wie is voorgelezen het erg leuk vonden!
Als u in de buurt ook een kinderdagverblijf heeft, waar u (nog) contacten mee heeft is het misschien een goed idee deze
actie ook te gaan doen. als u daarvoor een keer een half uurtje of zo tijdens schooltijd kinderen nodig heeft, kunnen we
daar altijd over praten. Van harte aanbevolen!

Uitstapjes
Met enige regelmaat maken de kinderen uitstapjes met hun klas. De afgelopen week zijn
de groepen 1 tot en met 3 en 5 tot en met 7 naar een voorstelling geweest. De eerste
groepen gingen naar een dansvoorstelling, Pokon – De dansers. De groepen 5 tot en met 7
naar een workshop en voorstelling van de Grote Illusionist.

Nieuwsbrief W.G. van de Hulstschool

11 mei 2017

Koningsontbijt en –spelen
De laatste dag voor de vakantie konden de kinderen genieten
van een heerlijk ontbijt en daarna konden ze gezellig allerlei
spelletjes doen op en om het schoolplein. Het was een zeer
geslaagde ochtend. Dank aan de hulpouders en aan de
leerkrachten die de voorbereidingen hebben getroffen.

Tot zover de berichtgeving van deze week. Voor vragen kunt u zich altijd melden bij de leerkracht van uw kind of de directie van de school.
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