Kwekkeveld nieuws juni 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
Vorig schooljaar heeft ’t Kwekkeveld Inspectiebezoek gehad. Een regulier inspectiebezoek. De uitslag
was voor het team niet zoals we gehoopt hadden. Er kwam een herstelopdracht, waar we snel mee
aan de slag zijn gegaan. We staan bij ’t Kwekkeveld voor kwaliteit en dat wilden we snel op peil
hebben.
Dinsdag 14 mei is de inspectie, op uitnodiging van de school, wederom bij ons op school komen
kijken. Nu hebben we laten zien dat we wel degelijk voldoen aan de eisen van de inspectie. En dat
bleek ook in de terugkoppeling. Alle indicatoren van Inspectie zijn op orde. Daar zijn we uiteraard
heel blij mee. Betekent dat dan dat we niets meer hoeven te doen? Nee, dit is pas het begin van nog
beter. Want dat verdienen alle kinderen!
Tot slot wil u vast informeren over het feit dat de Kinderraad gevraagd is mee te denken over de
speelplaats. We hebben de tekeningen en de Kinderraad is mee aan het denken over de inrichting.
Super leuk. Houd de volgende nieuwsbrief in de gaten, want dan zal er meer bekend worden. In ieder
geval zullen de werkzaamheden voor de herfstvakantie gaan plaatsvinden. Spannend!
Hartelijke groet,
Monique Klaassen
directeur
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Welkom op onze school
Wij heten de leerlingen die in mei zijn gestart op onze school van harte welkom!



Lilly van Dielen
Filene van den Oetelaar

Wij wensen hen veel plezier toe op onze school

Fruit en lunch
Steeds vaker zien we bij kinderen koeken of chocolade uit de tas komen als een pauzehap. Dit
zouden wij als school graag ander zien.
Daarom vragen wij u om uw kind wat fruit mee te geven voor de ochtend pauze en een boterham en
drinken voor de lunchpauze. Het is prima als u uw kind wil verwennen met iets lekkers na de
boterham, maar dit kan heel goed met een stukje groente of fruit.
Koeken en dergelijke gaan weer mee terug naar huis.

Stagiaire juf Shari stelt zich voor:
Hoi ik ben Shari van Kemenade, ik ben 31 jaar en woon sinds zes jaar samen in Son en Breugel met
mijn vriend.
Voorheen heb ik de opleiding Onderwijsassistente op het Summa
College in Eindhoven gevolgd en heb mijn diploma behaald in juni 2014.
Eind augustus 2015 ben ik begonnen met de LOI thuisstudie voor de
opleiding HBO - bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo). Ik zit
in het laatste jaar van mijn opleiding.
Mijn hobby’s zijn paardrijden, tennissen, dansen, verdedigingssport en
gezellige dingen doen zoals met vrienden afspreken. Daarnaast heb ik
een eigen schoonheid- en nagelsalon aan huis.
Sinds maart 2019 loop ik stage op de maandag in groep 4 bij juffrouw
Marian den Boer.
Daarnaast ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek en heb ik het
onderwerp ‘interactief buitenspelen’ gekozen.
Ik hoop hier veel te leren en een leuke en leerzame tijd te hebben! Ik heb er enorm veel zin in!
Groetjes Shari

Nieuwe teamleden schooljaar 2019-2020
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Floor van Uittert en per 1 augustus ben ik
werkzaam als leerkracht op basisschool ‘t Kwekkeveld! Ik ben
21 jaar en ik kom uit Sint-oedenrode. Ik houd me graag bezig
met de 21e-eeuwse vaardigheden: verschillende competenties
zoals mediawijsheid en ICT-vaardigheden. Mijn hobby bestaat
uit muziek: ik speel verschillende instrumenten. Tijdens de
Pabo heb ik dan ook de opleiding vakspecialist muziek gedaan.
Nu kan ik mijn passie voor muziek én mijn passie voor kinderen
gaan combineren in de klas! Ik heb er heel erg veel zin in. Als je
nog vragen aan me hebt, ben je natuurlijk altijd welkom.
Groetjes, juf Floor

Hallo allemaal,
Mijn naam is juf Sandra en ik kom na de zomervakantie werken op ’t
Kwekkeveld. Daarom wil ik me graag aan jullie voorstellen.
Ik ben Sandra Verbruggen, ben 33 jaar en kom uit Veghel. Ik ben getrouwd
met Frank en samen hebben we 2 kinderen. Een dochter van 3, een zoon
van 1 en dit najaar verwachten we ons 3e kindje. Samen runnen Frank en ik
een melkveebedrijf. Genieten van het leven in de buitenlucht, tussen de
koeien, in de natuur en er is altijd wat te doen. Als ik niet werkzaam ben op
school ben ik dus aan het werk thuis. Sinds 2008 was ik werkzaam op de
Vossenberg. Maar nu toe aan een nieuwe uitdaging binnen EBC-Noord.
Ik heb er zin in en wie weet tot snel!
Groetjes, juf Sandra

Typcursus schooljaar 2019-2020
Ook komend schooljaar zal Willemijn de Zwart (van Typisch Mijn) weer een typcursus aanbieden in
ons EBC. In de bijlage leest u hierover meer informatie.
De data voor de typcursus in september zijn:
Maandag 14.15 – 15.00 uur
Locatie: Lokaal (boven) bij De Vossenberg.
2 september
9 september
16 september
23 september
30 september
21 oktober
28 oktober
4 november
11 november
18 november
25 november
2 december (examen)
(7 oktober en 14 oktober vervallen ivm resp. studiedag en herfstvakantie)

