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Deze week oudergesprekken en adviesgesprekken
Open dag VO

Jelte Geernaert (9)
Jasmijn van Dongen (11)
Joosje van Duin (8)
Juliette Flamman (8)
Stijn Welzen (9)
Sil Openneer (10)
Finn van Dam (11)
Wouter Dannis (12)
Cagan Ucar (9)
Doortje van Haperen (6)
Margot Theuns (12)

Oudergesprekken
Deze week zijn de oudergesprekken voor groep 3 t/m 7 en de adviesgesprekken voor groep 8.
Wij wensen alle ouders/verzorgers en leerkrachten fijne gesprekken toe.
Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, laat dit dan tijdig weten aan de eigen leerkracht.

Stagiaire groep 3a
Wie ben ik?
Mijn naam is Laura Verdaasdonk en ik ben 19 jaar. Ik woon in Terheijden met mijn
vader, broer, tweelingzus en hond. Ik zit nu in het derde jaar van de pabo en heb het
ontzettend naar mijn zin. Ik denk dat het beroep leerkracht, het mooiste beroep is wat
er is. Ik vind het erg belangrijk dat de kinderen zich competent voelen en zich veilig
voelen in de klas. Ook vind ik het ontzettend leuk om anderen te helpen. Mijn hobby’s
zijn gezellige dingen doen met vrienden en familie en sporten. Ik heb mijn havodiploma in een keer behaald en ben daarna meteen begonnen aan de pabo.

HERHALING OPROEP OUDERS DEPENDANCE
Hallo ouders,
Voor de overblijf van de groepen 3 en 4 op de dependance zijn we op zoek naar (meerdere)
enthousiaste ouders om de kinderen met plezier en op een veilige manier te laten spelen. Op
dinsdag, donderdag en vrijdag zijn we op zoek naar versterking van 12.40 tot 13.15.
We hopen namens de overblijf op respons van ouders, anders zal dit in de toekomst consequenties
hebben op het tarief van de overblijf. Dit om het feit dat de Spoorzoeker dan betaalde
pedagogische krachten moet gaan inhuren.
Dus lijkt het je leuk om de kinderen op de dependance een handje te helpen en om een veilige
omgeving te creëren?
Meld je dan snel bij onze coördinator Rowan → rpruijsers@kober.nl

Filmavond groep 5 t/m 8.
Afgelopen vrijdag was het eindelijk zover: de eerste filmavond op de Spoorzoeker ! Met ongeveer
110 kinderen van groep 5 tot en met 8 was de zaal helemaal vol. Ondanks het feit dat sommige
kinderen de film ‘De Boskampi’s’ al gezien hadden, was iedereen enthousiast. Zeker ook over de
chips en het drinken in de pauze :)... Rond 21u sloten we af en konden ouders iedereen weer
ophalen.
Het was een heel geslaagde avond, die we zeker nog gaan herhalen voor andere groepen en in de
komende jaren.
Groeten van de Feestcommissie van de Oudervereniging: Francien, Karlijn, Mariëlle, Michiel, Niels
en Karen

Beste kinderen, ouders en allen,
Zondag 10 februari is er om 10:30 uur weer een gezinsviering in de Fransiscuskerk aan het
Belgiëplein in Breda.
Het thema van de viering zal zijn: 'Nooit opgeven'.
Als u een kwartiertje eerder komt, dan mag uw kind mee oefenen met het Jeugdkoor om een paar
liedjes in te studeren. De kinderen mogen ook een plastic flesje meenemen met een beetje water
erin. Daarmee gaan we iets doen wat met het thema te maken heeft.
Als uw kind het leuk vindt om een stukje te lezen tijdens de viering, kunt u een mailtje sturen aan
marlies_veelenturf@hotmail.com .
Hopelijk zijn we met velen op zondag 10 februari. Tot dan!
Met vriendelijke groeten,
De werkgroep Gezinsviering van de Augustinusparochie in Breda.

Schatten van ouders: "Ik lust dit niet....", "Het is bedtijd....", Schermtijden?!, .....
Door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt regelmatig een laagdrempelige 'cursus'
uitgezet voor ouders/opvoeders. Het zijn vier bijeenkomsten waar ouders/opvoeders
problematieken met elkaar delen die veel medeopvoeders zullen herkennen. Het praten hierover
met elkaar, het delen van hoe je ermee omgaat, tips krijgen van medeopvoeders, werkt heel
constructief zo leert de ervaring. De bijeenkomsten worden geleid door twee CJG-ouders.
Mocht u geïnteresseerd zijn, noteer in uw agenda en meld u aan.
De bijeenkomsten vinden in het hoofdgebouw van onze school plaats, op: 27 februari, 13 maart,
27 maart en 17 april 2019.
Meer informatie en de wijze van aanmelding leest u op onderstaande flyer.

