
Juf Jeannette: even voorstellen…
Ik ben Jeannette Swaalf en sinds de meivakantie werk ik van maandag t/m vrijdag in groep
3. Ik heb veel plezier in deze leeftijdsgroep en heb al een aantal jaren ervaring in het
lesgeven, waarvan zeker 8 jaar in groep 3. In de vriendenboekjes schrijf ik altijd, dat ik dol

ben op knutselen, (voor-)lezen en toneelspelen (ik
geef ook graag dramales) voor wat school betreft.
Ik heb ooit 2 jaar op een Daltonschool gewerkt en ik
ben verheugd, dat ik daar nu weer mee mag werken.
(al moet ik er wel weer even inkomen)
Ik woon met veel plezier in Hillegom en geniet graag
wandelend of fietsend van de omgeving (of de rest
van Nederland). Misschien heeft u me onbewust al
wel eens voorbij zien flitsen…
Verder ben ik graag creatief bezig, kook en bak ik
graag en werk ik met plezier in de tuin. Als het straks
weer kan ga ik weer graag naar het theater of op
reis.

Nieuwe gymleerkracht
Verheugd kan ik u meedelen dat er een geschikte gymleerkracht is gevonden voor de
groepen 3 t/m 8. In principe start hij het nieuwe schooljaar, maar heeft aangegeven ook dit
schooljaar al een behoorlijk aantal keren de gymlessen te
kunnen verzorgen. Hier zijn we erg blij mee! Zijn naam is
Joost Vlieland en is een jonge, enthousiaste gymleerkracht
die de kinderen tijdens de gymmomenten lekker kan laten
bewegen. De gymdagen en tijden blijven ongewijzigd. Wilt
u er weer voor zorgen dat de kinderen vanaf 8 juli weer
hun gymkleding (korte broek, t-shirt en gymschoenen) mee
naar school nemen?

Reminder Klasbordapp
Vanaf dinsdag 1 juni zal de vorige versie van de Klasbordapp niet meer
actief zijn. U heeft allemaal een brief gekregen met de gegevens voor het
installeren van de nieuwe app. Wilt u dat allen deze week nog in orde
maken, zodat u geen informatie mist vanuit de klas?


