20 - 02 - 2014
AFSCHEID
JUF INA
Vrijdag 7 en
maandag 10 februari
heeft Ina van
Meulebroeck op een
gezellige en feestelijk
manier afscheid
genomen van haar
kleutertjes en rest
van de leerlingen van
de Triangel.
Met armen vol
presentjes verliet zij
de school.
De kinderen hebben
genoten van het
poppenspel en de feestelijke dag.
Ook juf Ina bedanken we voor de geweldige zinzet en de
samenwerking.
Alle ouders van groep 1/2A: bedankt voor de geweldige
organisatie van de feestelijkheden rond het afscheid van
Annelies en Ina!

AFSCHEID JUF ANNELIES
U heeft het natuurlijk al gehoord, via school en via het
Weesper Nieuws: Vandaag, 20 februari is Annelies van
Reemst met pensioen gegaan.
Feestelijk is zij opgehaald van huis en omringd door haar
kleuters en ouders naar school gebracht.
Op school werd de juf opgewacht door alle leerlingen van
de school die haar met een luid applaus verwelkomden.
De dag word feestelijk gevierd en als afscheid volgt er een
receptie met oud-leerlingen, oud-ouders en collega’s.
Alle oud-leerlingen van Annelies zijn en hun ouders zijn van
harte welkom op de receptie (vandaag 16:30 – 18:30)
De Triangelband zal dan ook spelen.
We bedanken Annelies voor haar grote inzet en
enthousiasme in alle jaren en wensen haar een heel fijn
toekomst met Harry, haar kinderen en kleinkinderen.
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De ouders van 1/2A hebben al in de klas kennis gemaakt met juf
Sylvia
Beste ouders,
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Sylvia, ik ben 45
jaar en ik ben moeder van 2 kinderen van 9 en 12. Ik heb veel
hobby’s en bezigheden: We zijn graag op stap, ik sport, lees,
fotografeer en zing graag.
Vóór ik leerkracht werd was ik werkzaam in de (jeugd-)
hulpverlening tot ik de onregelmatige tijden niet met mijn gezin kon
rijmen. Juf worden leek het dichtst bij mijn wens om te werken met
groepen kinderen te liggen. Op de Pabo heb ik een
ontwikkelingsgerichte omgeving voor kleuters onderzocht, dat vond
ik toen al een aantrekkelijke manier van lesgeven. Daarna heb ik
een paar jaar in een aantal pilots en op diverse scholen gewerkt,
met verschillende groepen in de onder-, en middenbouw.
Ik vind het heel erg leuk om op de Triangel te mogen komen
werken, zeker omdat ik op de kleutergroep mag lesgeven. Kleuters
zijn nog zo volop aan het ontdekken, het is een feest om mijn
steentje daar aan bij te mogen dragen…
Ik heb er echt zin in!
Juf Sylvia
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Do 20
feb
Vr 21 feb
Ma 24
t/m
vr 28 feb
Maart /
april
di 11 mrt
vr14 mrt
vr 21 mrt

TIP VOOR DE VAKANTIE:
zondag 23 februari

KINDERMIDDAG IN HET BIMHUIS
EN MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ

Afscheid juf Annelies
STUDIEDAG

Kindermiddag in het hele gebouw met
-muziektheater voor de allerkleinsten,
-een mini-opera
- en in het Bimhuis de Ploctones, een superleuke jazzband
waarbij je niet stil kunt blijven zitten!

VOORJAARSVAKANTIE
Groep 5 krijgt les op muziekinstrumenten
Toneelmiddag
Dansproject Circus Hupsakee groep 1 t/m 4
Dansproject Griezelen groep 5 t/m 8

Voor alle mensen die op wintersportvakantie gaan is het
misschien al prettig de voorjaarsvakantie van volgend jaar
te weten, zodat u die eventueel kunt boeken.
Daarom hier alvast de vakanties van volgend schooljaar.

V AKANTIES / STUDIEDAGEN

Kijk voor meer informatie:
http://bimhuis.nl/concerten/the-ploctones-2 ,
of vraag het aan Maaike (de moeder van Dayo en Borna
Mur).

2014 – 2015
Herfstvakantie

11-10-14 t/m 19-10-14

Kerstvakantie

20-12-14 t/m 04-01-15

Krokusvakantie

20-02-15 t/m 01-03-15

Pasen

03-04-15 t/m 06-04-15

Meivakantie

25-04-15 t/m 10 -05-15

Alle 3 de concerten beginnen om 13.30 uur. In het
Muziekgebouw aan ’t IJ: PANTOFFELTREIN (Leeftijd 2-4
jaar), HELP HEKSEN HEXEN (Leeftijd 6+).
In het Bimhuis: THE PLOCTONES (Leeftijd 10+).
Voor en na de concerten is in het Muziekgebouw op allerlei
plekken van alles te doen voor kinderen van verschillende
leeftijden. Van muzikale speurtocht tot muziekinstrumenten
knutselen.

Hemelvaartvakantie 14-05-15 t/m 15-05-15
Pinksteren

ma 25-05-15

Zomervakantie

04-07-15 t/m 16-08-15

*) Er zijn nog marge-uren over voor het inplannen van
studiedagen. Deze data worden later bekend gemaakt.
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