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Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
Deze week gaan de digiborden van de muren af en
worden ze in de nieuwe school opgehangen, er komen
nieuwe whiteboarden in de lokalen en er staat nu een
afvalcontainer voor de units waarin we allerlei zeer oud
meubilair kunnen weggooien, e.d.
Onderweg en kiest bewust voor de bovenbouw.
Beau van den Hof zal op maandag, dinsdag en
donderdagochtend aan de slag gaan in groep 4.
Zij is een starter, maar heeft mooie stages gedaan,
onder meer het vorige schooljaar bij CBS Wilhelmina in
Leerdam. Zij krijgt, net als Barbera, goede referenties
mee. Beiden komen deze week al wat meehelpen om
ons beter te leren kennen!

Nieuwbouw-Nieuws
Het eerste kennismakingsmoment hebben we
donderdag 14 februari gevierd: we gingen met alle
kinderen lopend naar de nieuwe school. Ze hebben hun
eigen klaslokaal gezien en weten nu door welke deur ze
straks de school binnen mogen gaan. De kinderen
reageerden enthousiast op de ruimte, de kleuren en
indeling van het gebouw.

Brusjesdag 13 april
Elk jaar organiseert het Samenwerkingsverband
Driegang de brusjesdag. Deze keer staat deze dag
gepland op zaterdag 13 april 2019. Wat is een brus of
jonge mantelzorger? Broers of zussen van een kind met
een ziekte, een handicap, een autistische stoornis of
een andere ontwikkelingsstoornis verdienen ook de
aandacht. Deze broers en zussen, ook wel brussen
genoemd, groeien op in een niet-alledaagse situatie: in
een gezin met een 'bijzondere' broer of zus. Opgroeien
in een dergelijk gezin kan best moeilijk zijn voor een
brus. Ze worden ook wel jonge mantelzorgers
genoemd. Jonge mantelzorgers kunnen ook de zorg
hebben voor een ziek familielid.
(de uitnodiging sturen we mee als bijlage).

Even iets rechtzetten
In de vorige nieuwsbrief hebben we per abuis vermeld
dat onze nieuwe administratief medewerkster Geeske
Mulder ook op CBS Wilhelmina werkt, dit moet zijn CBS
Juliana in Leerdam.

Attentie!
We hebben voor u een overzicht samengesteld, waarin
veel informatie is opgenomen over de gang van zaken in
en rond de Brede School Asperen (BSA). Dit overzicht
sturen we nu mee met deze nieuwsbrief. Leest u dit
even goed door alstublieft!

Nieuwe rapporten

Nog even ter herinnering: aanstaande vrijdag is de
verhuisdag. Dan hebben de kinderen geen school. En
maandag 4 maart is een inrichtingsdag, dan is
de school ook nog dicht voor de kinderen van onze
school. De verhuisdata van obs De Zandheuvel zijn
anders, dus ook hun niet-lesdagen.

Barbera Groenesteyn komt op
woensdag en vrijdagochtend juf Daniëlle ondersteunen.
Zij werkt al
enige jaren als onderwijsassistente op CBS Samen
Eind deze week krijgt uw kind het rapport mee. Dit ziet
er een beetje anders uit. Het team heeft een flexibeler
versie ontworpen, dit is een voorlopige versie, op basis
van de ervaringen gaan we de definitieven versie
vaststellen. We zijn benieuwd naar uw tips-en-tops en
ontvangen die graag in een mail aan de leerkracht.

Onderwijsassistenten
Na een aantal gespreksrondes hebben we 2
onderwijsassistenten kunnen werven die vanaf 1 maart
gaan ondersteunen in de groepen 4 en 6/7.
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Gratis af te halen
We hebben nog een paar
computermonitoren over.
Als u belangstelling hebt
kunt ze gratis komen
ophalen.
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