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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Weer begonnen
Even voorstellen
Wat is het fijn dat wij vorige week alle
Beste ouders/verzorgers,
kinderen weer op school mochten begroeten.
Via deze weg wil ik mij graag
Heerlijk dat wij na een lange tijd van
aan u voorstellen als nieuwe
thuiswerken de kinderen weer fysiek in de klas
leerkracht op De Stelberg.
zagen zitten. Wij hebben de kinderen gemist
Mijn naam is Selina Huizer
en de kinderen hebben de juf of meester en
en met mijn 31 jaar jong heb
elkaar gemist. Wat fijn om elkaar weer te zien.
ik al verschillende
Wij willen u hartelijk bedanken voor de
opleidingen gedaan. In februari 2020 ben ik
afgelopen periode dat u samen met ons het
uiteindelijk écht mijn hart gaan volgen en ben
onderwijs op afstand heeft kunnen
ik de verkorte deeltijd-variant van de PABO
organiseren.
gaan volgen. Inmiddels sta ik dus alweer een
jaar met ontzettend veel plezier voor de klas,
Groepsvorming
terwijl ik mijn tweede (tevens het laatste) jaar
Na zo'n lange tijd van thuisonderwijs mogen
van de opleiding in ga.
we weer naar school. Leuk, gezellig, maar ook
weer wennen aan een volle klas. De
U zult mij op de Stelberg vooral tegenkomen
groepvorming zal weer van voren af aan
als vaste invalkracht bij ziekte of verlof van de
beginnen en de leerkrachten zullen de lessen
eigen leerkracht en als vast gezicht in groep
van onze sociaal-emotionele methode Kwink
3b, waar ik met juf Anja en juf Anne ook mijn
inzetten om dit in goede banen te leiden. We
vaste opdrachten voor de opleiding zal
starten gewoon weer met les 1 en het is aan
invullen.
de leerkracht om te bepalen hoe snel de klas
deze lessen doorloopt. De ene klas zal zich
Graag hoop ik u een keer tegen te mogen
makkelijker vormen dan de andere. Bij deze
komen op De Stelberg en ga ik graag met het
Stelberginfo vindt u de ouderinformatiebrief
team van De Stelberg (ondanks de nog steeds
van Kwink en de nieuwe koelkastposter.
heersende coronacrisis), de leerlingen en u
een hele mooie en leerzame tijd tegemoet!
Meester- en juffendag
Juf Selina
In verband met de huidige regelgeving
omtrent corona hebben wij besloten om de
Inschrijven broertjes en zusjes
meester- en juffendag te verplaatsen van
Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar, dan
woensdag 17 maart naar woensdag 28 april.
is het nu tijd om uw kind in te schrijven op
school. Veel ouders kiezen voor De Stelberg,
Verplaatsing rapport gesprekken
vinden wij heel fijn. Omdat wij veel
Vanwege de lockdown zullen we de
aanmeldingen krijgen hebben wij een
rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 6
wachtlijst, mocht u uw zoon of dochter nog
een week verschuiven. De gesprekken zullen
niet hebben ingeschreven willen wij u
plaatsvinden van maandag 15 maart t/m
verzoeken dit zo spoedig mogelijk te doen.
donderdag 18 maart. Vanaf dinsdag 9 maart
Voor een aanmeldformulier kunt u terecht bij
10.00 uur, kunt u zich via de app inschrijven
onze administratief medewerkster Nanda van
voor een gesprek. Verdere informatie over het
Duijn. U kunt haar bereiken via
aanmelden voor een gesprek volgt via de
telefoonnummer: 010-2020224 of via de mail
groepsleerkrachten.
n.vanduijn@kindenonderwijsrotterdam.nl
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Nieuwe ballen op school
Joel uit groep 5B heeft bij een actie van Zespri
Kiwi 20 ballen voor de school bij elkaar
gespaart. De ballen kunnen we heel goed
gebruiken in de gymzaal. Dank je wel Joel voor
deze geweldige spaaractie!
Fijne vakantie
Na de kou van afgelopen weken voorspellen
ze de komende dagen een heerlijke
temperatuur. Wij wensen u een hele fijne
vakantie en zien de kinderen graag weer op
maandag 1 maart terug op school.
Belangrijke data
12 mrt.
: Rapporten mee naar huis
groepen 1 t/m 6
15 mrt - 18 mrt.: Rapportgesprekken groep
1 t/m 6
18 mrt.
: Kangoeroewedstrijd
23 mrt.
: Studiedag komt te vervallen
24 mrt.
: Grote Rekendag
29 mrt.
: MR-vergadering
1 apr.
: Paasviering
2 apr.
: Goede vrijdag – kinderen vrij
5 apr.
: 2e Paasdag – kinderen vrij
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