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Agenda
Van de directie
Wat zijn we blij met alle zakken kleding, schoenen, gordijnen, etc.
die binnenkomen voor het Bag to School project!
Met uw hulp kunnen we straks een mooi bedrag ophalen voor onze
school! U kunt de spullen tot 15 april blijven brengen op school.
Honden in en om de school:
Wij merken dat er steeds meer ouders hun kinderen op school
komen brengen en daarbij de hond meenemen. Wij snappen dat het
uitlaten van de hond en het brengen van de kinderen naar school
fijn combineren is. Toch willen we u vragen bij het brengen van de
kinderen de hond thuis te laten. Dit vragen wij omdat wij graag
rekening willen houden met allergieën en hygiëne. Daarnaast
merken we ook dat kinderen het als spannend kunnen ervaren. We
rekenen op uw medewerking.
Even voorstellen! De vervangende leerkracht in groep 8:
Hallo allemaal,
Ik wil mezelf graag even voorstellen.
Ik ben Doortje van der Vossen,
woon samen met mijn vriend
Antoine en onze dochter Lieke (2) in
Gorinchem.
Inmiddels sta ik nu ongeveer 10 jaar
voor de klas. Ik heb heel lang op een Montessorischool gewerkt,
waar ik aan alle groepen les heb gegeven. Mijn hart ligt vooral bij de
bovenbouw. Sinds een jaar ben ik werkzaam voor stichting OVO en
heb erg veel zin om op de Driemaster aan de slag te gaan.
Ik zal juf Berber vervangen als zij met zwangerschapsverlof gaat.
De komende weken werk ik samen met juf Berber en juf Gertrude
op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 8 om kennis te maken
met de kinderen en de manier van werken. Na de meivakantie sta ik
donderdag en vrijdag voor de groep.
Ik hoop er samen met de kinderen een gezellige en leerzame tijd
van te maken. Die laatste periode van groep 8 is toch altijd erg
bijzonder! Als u vragen heeft of graag even kennis wil maken, kom
gerust even binnen.
Groetjes Doortje
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9 april:
Burgemeester geeft
les in groep 7 en 8 :
‘Prinsessendag’
10 april:
Schoolvoetbaltoernooi
12 april:
Koningsspelen
Eventueel
schoolvoetbal finale
16 april:
Einde Bag to school
project
17 april
Alle groepen krijgen
poetsinstructie
18 april:
Paaslunch,
talentenworkshops,
continurooster
Kinderen zijn 14.30
uur uit en eten op
school.
19 april
Goede vrijdag  Vrij
Start Meivakantie.
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