NIEUWSBRIEF
Agenda
27 augustus
27 augustus t/m 19 oktober
6 september
13, 18 september
18 september
25 september
26 september
28 september
3 oktober
4 t/m 12 oktober
22 t/m 26 oktober

augustus 2018

1e schooldag
Groep 1 t/m 8 thema helden
Ouderavond + workshops 19.30-21.00 uur
kennismakingsgesprekken
Groep 1/2 museumrondleiding
Groep 5 en 6 op schoolreis
Groep 3, 4, 7 en 8 op schoolreis
Groep 1/2 op schoolreis
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Kinderboekenweek
herfstvakantie

Hallo allemaal!
Hopelijk heeft iedereen ook genoten van een
heerlijke vakantie. Wij hebben zin in komend
schooljaar en we vinden het leuk jullie
komende maandag weer te zien!

Personeel
We hebben goed nieuws, want we hebben er
een nieuwe collega bij: Debby Zirilli. Zij zal in
groep 4 werken op ma, di en wo. Wij zijn blij
dat Debby, een ervaren leerkracht, ons team
komt versterken. In deze nieuwsbrief zal
Debby zich uitgebreider aan jullie voorstellen.
Maudy, onze onderwijsassistent, werkt
voortaan 3 ipv 2 dagen op de Kaardebol. Ria
zal 2 dagen als onderwijsassistent bij ons
werkzaam zijn.
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Groep 3/4 zal in ieder geval tot aan de
herfstvakantie 3 ochtenden in de week
ondersteund worden door een
onderwijsassistent. In de ochtend wordt er
taal, lezen, schrijven en rekenen gegeven. In
de middag werken we voortaan thematisch.
Ook bij het thematisch werken wordt er een
beroep gedaan op lees-, schrijf,- en
rekenvaardigheden. Uiteraard is er binnen
ieder thema voldoende ruimte voor de
creatieve vakken.
Verder wordt ons team versterkt met
vrijwilligers:
Erna (begeleidt de nieuwkomers)
Ilona (hand- en spandiensten, 'leesmoeder')
Jenny ('leesmoeder')
Thematisch werken
Maandag begint ons eerste thema: Helden!
Binnen dit thema besteden we aandacht aan:
Wie ben ik, wie ben jij, wie zijn wij als groep
en welke omgangsvormen vinden wij daarbij
belangrijk? Het kinderboekenweekthema Vriendschap valt dan ook mooi binnen
ons eerste thema.
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Even voorstellen
Hallo allemaal! Mijn
naam is Debby Zirilli,
getrouwd en heb 3
kinderen van 10, 12 en
13 jaar. Mijn kinderen
hebben alle drie op
deze school gezeten en
ik heb eerder met veel
plezier op de Kaardebol gewerkt!
In mijn vrije tijd lees ik een boek, kijk ik graag
een Netflix serie of doe ik een poging om
ukelele te leren spelen.
Ik sta inmiddels alweer 18 jaar voor de klas en
heb lesgegeven op diverse scholen in
Culemborg en Tiel.
Ik vind het super leuk om weer terug te zijn op
de Kaardebol en hoop mijn steentje bij te
kunnen dragen in de ontwikkelingen van de
school!

augustus 2018

Mocht u bovengenoemd bedrag niet in één
keer kunnen betalen, neemt u dan contact op
met de leerkracht van uw kind. In overleg met
u kan er dan een betalingsregeling worden
afgesproken.

Schoolreis september 2018
In de laatste week van september 2018 gaan
alle groepen een dagje op schoolreis.
Mocht het bedrag
voor
het
schoolreisje
van
uw kind(eren) nog
niet
betaald
hebben, wilt u het
dan zo spoedig
mogelijk overmaken op bankrekeningnummer:
NL77 RABO 0126 6482 71
t.n.v. Obs De
Kaardebol.
Graag voor- en achternaam van uw kind en
groep van volgend schooljaar vermelden.
De bedragen voor de schoolreizen zijn:
Groep 1/2 € 18,00
Groep 3 en 4 € 23,00
Groep 5 t/m 8 € 25,00
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