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Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
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Margedag: leerlingen vrij

Hemelvaart: leerlingen vrij

Vrije dag!
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Tweede Pinksterdag:
Alle leerlingen vrij

Zoals u weet heb ik u in de vorige nieuwsbrief geïnformeerd dat wij in overleg met de gemeente Hattem en de andere scholen de Oekraïense leerlingen opvangen.
Inmiddels zijn er binnen onze school 19 nieuwe leerlingen uit Oekraïne en drie nieuwe leerlingen uit Turkije gestart.
Afgelopen maandag is Juf Romy gestart en geeft
zij samen met juf Annet en juf Gizella les aan
de nieuwe leerlingen van groep 3 t/m 8. Deze leerlingen zitten in een basisgroep (3/4, 5/6 of 7/8) en
gaan gedurende de dag naar de nieuwkomersklas. In deze klas leren ze de taal, rekenen, maar
krijgen ze ook creatieve lessen en is er tijd voor spel.
Gisteren is er door een Oekraïense ouder, en tevens professioneel muziekdocent, muziekles gegeven.
In de kleutergroep zijn inmiddels ook zeven nieuwe
leerlingen uit Oekraïne gestart naast de andere
nieuwe leerlingen in deze groep.
Voor de kleutergroep is extra onderwijsassistentie
ingezet. Juf Gizella, juf Lisa en de vaste stagiaires
ondersteunen groep 1/2 . Ik streef naar fulltime extra onderwijsassistenten zodat er zowel in de klas
als in het speellokaal gewerkt kan worden met de
kinderen. Door in groepjes te gaan werken, krijgen
alle kinderen de aandacht en tijd die ze nodig
hebben en verdienen. Ook zullen er in de kleutergroep gezamenlijke momenten zijn tijdens de start
van de dag, het eten en drinken en het buitenspelen.
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Gefeliciteerd
allemaal!

Ik begrijp dat u als ouder vragen heeft, stelt
u deze gerust! Ik neem aan dat u, net als wij,
vindt dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor deze leerlingen. We proberen
alle leerlingen een veilige en fijne tijd te bieden, waardevol voor iedereen.
Voor nu wens ik u een zonnig weekend en
een fijne avondvierdaagse volgende week,
ik zie u allen daar graag!
Hartelijke groet,
Conny Wencker

Welkom aan …
Alle nieuwe leerlingen die bij ons op
school begonnen zijn! Veel leerzame
en gezellige jaren bij ons op school gewenst.

Het Schoolplein

