Nieuws van de Week nr. 2
Vrijdag 7 september 2018

Jarigen!
Wie zijn er aankomende week jarig?
08 september Jan
Groep 1-2C
12 september Tom
Groep 7A
13 september Nan
Groep 4
14 september Lars
Groep 8A
Iedereen van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst!

Personeel
Donderdag 13 september zijn juf Eva en juf Kim naar de TOP-opleiding. Voor beide groepen wordt
vervanging geregeld.

Even voorstellen
Mijn naam is Ilse van der Wind en ik ben 37 jaar. Ik ben al bijna 13 jaar getrouwd met René en wij
hebben samen vijf dotjes van kinderen. Dit zijn Timur van 10 jaar, Yordin van 8 jaar, Pippa van 6
jaar, Mauro van 4 jaar en Sifra van 2 jaar. Ook hoort Joya, onze Rhodesian Ridgeback, bij het gezin.
Dit schooljaar is mijn eerste werkjaar op de Howiblo. De afgelopen 10 jaar
heb ik een eigen kinderdagverblijf aan huis gehad. En voor we Timur
kregen heb ik vijf jaar in het onderwijs gewerkt in diverse groepen op De
Ridderhof in Utrecht (Terwijde). Op maandag kunnen jullie mij vinden in
groep 8, op donderdag zal ik in groep 7/8 staan en verder ben ik ook veel
op school voor diverse ondersteunende taken voor de groepen 6 t/m 8. Ik
kijk er naar uit om de kinderen beter te leren kennen en er een top jaar van
te maken. Loop gerust even binnen na schooltijd, ik vind het altijd heel erg
fijn om ouders te zien en te leren kennen. Naast al het reilen en zeilen op
school doe ik aan waterpolo, motor rijden en ga ik graag skieën en in de
zomervakantie gaan we graag richting Midden-Europa zoals Polen of
Slowakije. Voor volgend jaar staan de Baltische staten op ons lijstje. En ik
hou natuurlijk van wandelen met Joya
Mijn naam is Marcella van der Poel-Schoonderwoerd, getrouwd en
wonende in Oudewater. Wij hebben een zoon en dochter (27-29 jaar) die
inmiddels op zichzelf wonen. Vanaf mijn twintigste werk ik al met veel
plezier met kinderen; als leerkracht in het speciaal- en basisonderwijs
(onderbouw), als pedagogisch medewerker op een agrarische
kinderopvang (peuters) en als onderwijsassistent in het basisonderwijs.
Op de Howiblo ben ik vanaf de zomervakantie werkzaam als
onderwijsassistent bij de onderbouw. Door 4 ochtenden de leerkrachten te
ondersteunen hoop ik bij te kunnen dragen aan de werkdrukverlaging en
zo het welzijn van de kinderen!

Ik ben Isabel Versluijs, woonachtig in Hekendorp, ben getrouwd en heb twee
dochters die op het middelbaar onderwijs in Gouda zitten. Ik werk op de
Howiblo op dinsdagochtend in de groepen 5 ter ondersteuning. Op
woensdagochtend werk ik in groep 3 naast/met juf Marie-José en op
donderdag werk ik in groep 1-2 A. Inmiddels zijn er al weer twee weken van
het schooljaar voorbij en voel ik me enorm welkom in het team! Ook de meeste
kinderen in de groepen weten al mijn naam en ik die van hen.
Het is werkelijk het leukste vak dat er is: met kinderen op ontdekkingsreis te
gaan! Of het nu gaat over het maken van begrippenschema bij begrijpend

Groepsinformatie-avond
Maandag 10 september is er een informatie-avond van 19.30 tot 21.15 uur. Gisteren heeft u hiervoor
al een uitnodiging ontvangen. Op deze avond zullen de leerkrachten informatie geven over het
komende schooljaar van uw kind(eren). Voor de groepen 8 zal tevens aandacht zijn voor het traject
naar het Voortgezet Onderwijs.
NB.: De groepsinformatie-avond voor groep 3 is voor de grote vakantie al geweest.

Ouderbijdrage 2018-2019
De Oudervereniging om uw ouderbijdrage voor dit schooljaar. Wat wordt er allemaal met de
ouderbijdrage gedaan? De ouderbijdrage wordt gebruikt om een groot aantal activiteiten van de
Oudervereniging te kunnen bekostigen. Dit zijn o.a.: Kunst en cultuurprojecten, het Sinterklaasfeest,
Kerst, carnaval op school en de optocht, Pasen, musical en discoavond groep 8, ateliers, koken,
verkeer, schoolplein attributen etc. Met veel enthousiasme willen wij deze activiteiten voor alle
kinderen graag organiseren, maar daar hebben we wel uw bijdrage voor nodig! Met dit bedrag
betalen wij een heel jaar de kosten voor al deze extra activiteiten. In de bijgevoegde brief meer
informatie over de betaalgegevens.

Klassenouderbijeenkomst
Voor ouders die zich hebben aangemeld voor klassenouder, is er op vrijdag 14 september om
08.30 uur een bijeenkomst/uitleg in de teamkamer op de Howiblo.

Folderrek
In het folderrek staan weer folders over cursus typen bij de Typetuin en LOI Kidzz.

In de bijlage treft u informatie over:



OV Ouderbijdrage 2018-2019
Flyer Kinderwoorddienst

Prettig weekend,
Team Howiblo

