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Nieuws van de directie

Personeel;
Juf Joke komt na de zomervakantie
niet meer op school. Zij heeft er voor
gekozen om te stoppen met het werk
als IB-er. Ze gaat in het vervolg op
de Beatrixschool in Goes werken.
Juf Mirjam Lamers zal de functie van
intern begeleider over nemen.
Verder gaan we volgend jaar met
twee groepen 1/2 werken. Juf
Katinka zal de hele week in
groep1/2A zijn. Juf Cantal zal na
haar zwangerschapsverlof 3 dagen in
deze groep staan. De andere dagen
is juf Carolien Rosier
verantwoordelijk voor deze groep.
Juf Mirjam en juf Carolien stellen zich
hieronder voor.
Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers en kinderen
van de Welle,
Mijn naam is Mirjam Lamers.
Volgend jaar kom ik als IB-er op de
Welle werken.
Ik zal ongeveer drie dagen per week
aanwezig zijn.
De andere dagen werk ik op de
Prinses Beatrixschool in Goes, waar
ik al tien jaar leerkracht ben.
Ik ben 31 jaar jong en woon in
Heinkenszand. Ik woon hier samen
met mijn vriend Wouter en mijn kat
Diesel. In mijn vrije tijd sport en lees
ik graag. Mijn passie is reizen.
Ik heb veel zin om aan de slag te
gaan op de Welle en kom u volgend
jaar vast een keer tegen.
Alvast een hele fijne zomervakantie
en tot volgend schooljaar!

Beste ouders/verzorgers ,
Even voorstellen zodat u een beetje
weet wie het komende schooljaar
groep 1 / 2 voor een deel gaat
‘bemannen’.
Mijn naam is Carolien Rosier. Vanaf
1981 werk ik in het onderwijs. Ik
begon op ‘Jong Goes’, een
kleuterschool in Goes, als kleuterjuf.
Sindsdien heb ik zonder
onderbreking gewerkt in het
onderwijs. De laatste school was ‘De
Poeljeugd’ in mijn eigen dorp.
Ik woon, samen met mijn man Peter
en onze hond Mike, in ’s Heer
Hendrikskinderen. In mijn vrije tijd
ben ik graag bezig met muziek, ook
houd ik van tekenen, wandelen,
fietsen op mijn racefiets, shoppen en
af en toe helemaal niks doen.
We gaan elkaar vast en zeker beter
leren kennen komend schooljaar. Ik
heb in ieder geval zin om te komen
werken in groep 1 / 2 op ‘de Welle’

en kijk ernaar uit om u en de
kinderen te ontmoeten.

vernieuwde plein wordt die dag
om 13.30 geopend.

Tot dan!

Schoolfotograaf.
De schoolfotograaf komt maandag
26, dinsdag 27 en woensdag 28 juni
op school.

Met vriendelijke groet
Carolien Rosier

Fruit
We merken dat er op woensdag en
donderdag steeds vaker geen fruit of
groente wordt meegenomen. Wij
willen deze dagen toch echt
promoten om wel gezonde dingen
mee te geven.

Verkeerssituatie in de Slotstraat.
We merken dat het ophalen en
wegbrengen van de kinderen wel iets
veiliger is geworden. Dank daar voor.
Opletten blijft wel noodzakelijk.
Contactgesprekken
Vrijdag 30 juni krijgen de kinderen
hun rapport weer mee. In principe
zijn er dan geen contactgesprekken.
Toch kan het zijn dat een leerkracht
nog met u wil spreken. U krijgt daar
via de leerkracht dan een uitnodiging
voor.
Stand van zaken m.b.t. het
vormen van een IKC (Integraal
Kind Centrum)
Afgelopen donderdag 8 juni is
Eromes (meubelleverancier) de
plannen komen presenteren voor de
inrichting van de leerpleinen. Ook
Kibeo was hierbij aanwezig.
Speelplein.

Het plein is af en we willen dit
officieel openen op de nationale
buitenspeeldag. Deze is op
woensdag 14 juni. Het

Vakantierooster 2017-2018
Het duurde even maar nu zijn dan
toch de vakanties voor het volgende
schooljaar bekend.
Herfstvakantie ma 16/10-vr 20/10
Kerstvakantie ma 25/12-vr 05/01
Voorjaars vak. ma 19/02-vr 23/02
G.Vrijdag/Pasen vr 30/03-ma 02/04
Meivakantie
ma 23/04-vr 04/05
Hemelvaartsdag do 10/05-vr 11/05
2 Pinksterdag ma 21/05
Zomervakantie ma 09/07-vr 17/08

Belangrijke data.





Woensdag 14 juni Nationale
Buitenspeeldag en opening
van het schoolplein.
Schoolfotograaf 26 t/m 28
juni.
Donderdag 29 juni studiedag.
kinderen vrij.
Vrijdag 30 juni rapporten mee.



Vrijdag 14 juli laatste
schooldag. Kinderen om 11.45
vrij

Ik hoop u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben.
Namens het team van de Welle
Chris Kouwijzer.

