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Nieuwsbrief uitgesteld
Vanwege de landelijke staking in het onderwijs van afgelopen donderdag en
vrijdag (30 en 31 januari) komt de nieuwsbrief vandaag uit.
Juf Dorothé
Zoals u wellicht hebt vernomen is juf Dorothé al een tijdje niet op school. Ze heeft heel veel last van
haar rug. De verwachting is dat juf Dorothé nog wel een poosje afwezig zal zijn. Juf Roelie heeft de
afgelopen weken de groep overgenomen. Tot en met de voorjaarsvakantie valt juf Wendy v.d. Veen in
op donderdag. Juf Wendy is een bekende voor de kinderen van groep 3-4. Ze heeft al vaker voor de
groep gestaan. Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd bij ons terecht.

Even voorstellen...
Mijn naam is José Glass en ik zit in het laatste jaar van de Pabo. Op maandag 10
februari start ik met mijn eindstage (LIO). Hierdoor zal ik op maandag, dinsdag en
woensdag tot eind juni te vinden zijn in groep 1-2 bij juf Marieke en juf Hanneke.
Jolien Brouwer start op maandag 10 februari ook met haar eindstage van de Pabo (LIO). Ze zal dit
doen in groep 5-6 bij juf Femke.
Op maandag 10 februari start ook Vera Westendorp met haar stage (1e jaar onderwijsassistent) in
groep 3-4 bij juf Janny. Vera is er op maandag en dinsdag.
We wensen José, Jolien en Vera veel succes en plezier op de Vlinderhof!
Oud papier
Vorige week zaterdag was er ontzettend veel hulp bij het halen van het oud papier. Hier zijn we heel erg blij mee! Vele handen maken licht werk. Via
deze weg willen we iedereen (nogmaals) bedanken voor de inzet!
Groep 1-2
We zien geregeld dat er al ouders en kinderen van groep 1-2 al voor 8.15 uur in de klas zijn. Wilt u er
even aan denken dat de kinderen vanaf 8.15 uur naar binnen mogen gebracht? Alvast hartelijk dank!
Estafettelezen
De kinderen krijgen wekelijks een geel mapje
mee naar huis om het lezen te oefenen. Wilt u
eraan denken dat de kinderen thuis ook blijven
oefenen en dat de mapjes elke maandag weer
meegaan naar school? Alvast bedankt!

Bijlagen
- FC Emmen Streetleague
- Rots en Water
(Maatschappelijk Werk Coevorden)
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