Om bij te praten
JAARGANG 26, NUMMER 20

Agenda
20 juni
25 juni
26 juni
28 juni
2 juli
3 juli

13 juni 2018
17 juli 2017

Sportdag (leerlingen om 12 uur vrij)
Groepsbespreking Clowns en Acrobaten
Groepsbespreking Orkest en Olifanten
Groepsbespreking Tijgers en Leeuwen
Groepsbespreking Groen en Oranje
Groepsbespreking Geel
(De leerlingen van de groep zijn op de
genoemde datum vrij)

Juf Marjo verhuist naar Zeist!
Na bijna 40 onderwijsjaren en 18 jaar op de “Wim van de
Jagtschool/Trapeze” ga ik deze zomer verhuizen en met (pre-)
pensioen. In Zeist hebben mijn man en ik een leuk flatje gekocht
en ingericht, ons huis in Hoofddorp is verkocht, dus ons nieuwe
bestaan (veel reizen) start al deze zomer! Ik heb met heel veel
plezier op de Trapeze gewerkt en ik bedank daarom alle
kinderen, collega’s en ouders voor de fijne tijd en de mooie
herinneringen, die we samen hebben mogen maken!

Pleinkanjers:
Deze week hangen de foto in de hal van het hoofdgebouw
en de Gentiaan.
Olifanten:
Acrobaten:
Orkest:
Tijgers:
Oranje:

Aaralin, Najema
Louis, Marwa
Berkay, Shomari,Thijs
Danny, Ibrahim
Ahmet

Jongleergroep
De afgelopen maanden is onze time-out groep regelmatig
gesloten geweest i.v.m. ziekte van de leerkrachten.
Omdat het onduidelijk was op welke termijn de Jongleer
collega’s zouden herstellen, was het lastig om vervanging te
regelen en concreet te kunnen melden wanneer de
Jongleergroep weer fulltime open is. Inmiddels is wel duidelijk
dat vanaf het begin van het nieuwe schooljaar de Jongleergroep
weer de hele week geopend zal zijn.
Vanaf 21 juni tot aan de zomervakantie zal op donderdag juf
Nikki Alkemade in de Jongleergroep werken. Zij is afgestudeerd
orthopedagoog en heeft ervaring in een vergelijkbare
werkomgeving.

Afscheid
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van
een 3-tal collega’s.
Na vele jaren in het onderwijs te hebben gewerkt heeft juf Marjo
van Huis besloten om vervroegd van haar pensioen te gaan
genieten.
Onze lees specialist juf Karin Ligthart, gaat na 16 Trapeze-jaren
op zoek naar een nieuwe uitdaging buiten het onderwijs.
Juf Lonneke de Reus heeft 3 jaar bij ons gewerkt als Intern
begeleider. Zij gaat in volgend schooljaar starten als IB-er op
een reguliere basisschool.
Natuurlijk vinden wij het heel jammer dat we afscheid moeten
nemen van 3 fijne collega’s met veel deskundigheid en ervaring.
Aan de andere kant hebben we alle begrip voor hun keuze. We
zijn dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid bij onze
leerlingen, en zullen op gepaste wijze afscheid van hen nemen.
Inmiddels zijn we druk bezig met het vinden van goede
opvolgers.

Juf van huis nu (dus best hip)

Juf van Huis straks (met
pensioen)

Nieuwe uitdaging voor juf Karin
Zoals u in deze ‘Om bij te praten’ kunt lezen ga ik per 1
september de Trapeze verlaten.
Ik ben begonnen in 2002 als logopediste. In de loop van de jaren
ging mijn belangstelling steeds meer uit naar het leesonderwijs.
Ik heb cursussen gedaan, een 2-jarige opleiding gevolgd en ben
nu alweer een paar jaar leesbegeleider op de Trapeze. Met heel
veel plezier heb ik kinderen kunnen begeleiden die het lezen
soms best lastig vinden. Nu, na 16 jaar, ga ik op zoek naar een
nieuwe uitdaging.
Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor de samenwerking
en voor het vertrouwen dat u in mij heeft gehad.
Karin Ligthart

Sportdag
Op woensdag 20 juni is de Trapeze Sportochtend.

De leerlingen zijn dan om 12 uur vrij!!
Het programma op het Sportveld duurt tot 11.30 uur.
U mag uw kind om 11.30 uur van het sportveld ophalen.
De leerlingen die niet opgehaald worden lopen met de
leerkracht terug en zijn om 12.00 uur weer op school.

Schoolverlaterskamp

PBS

Afgelopen week zijn de schoolverlaters op kamp geweest.

Deze week besteden we extra aandacht aan het stilteteken.

Vrijdagmiddag kwamen zij vermoeid maar voldaan terug uit
Zandvoort.
Hier een kleine foto impressie.

Het stilteteken is een ideale manier om (op een positieve)
manier de aandacht van de groep te vragen.

SVL Kamp

Goed Gedaan

2018

Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
‘Ken jezelf’.
Om goed met zichzelf en anderen om te gaan, is het van belang
dat kinderen leren nadenken over zichzelf. Dit schooljaar wordt
stilgestaan bij de vragen: Bij wie voel ik me thuis? Met wie deel
ik mijn blijdschap en verdriet?
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Waar woon je? En met wie woon je daar samen?
• Wie kan jou goed troosten en helpen als je verdrietig, bang
of boos bent? Met wie kun je goed pret maken?
• Welke feesten vier jij? En met wie doe je dat?

