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Update corona
Heerlijk dat alle regels zijn vervallen en dat we weer
ouders in de school zien!
Groepsverdeling 2022-2023
Hieronder vindt u de groepsverdeling voor het volgend
schooljaar. Deze verdeling is onder voorbehoud omdat er
tussen nu en augustus altijd nog onverwachte
veranderingen binnen het team kunnen plaatsvinden en
we dan eventueel een wijziging in de groepsverdeling
moeten maken.
Leerplein 1-2-3 : Marianne Schaaper (ma-di)
Meriam Heijmans (woe-do-vrij)
Nicky van der Worp (ma t/m vrij)
Leerplein 4-5-6: Lonneke Schellevis (ma-di-woe)
Lianne Vessies (woe-do-vrij)
Isabel Martin Hidalgo (ma-di-do-vrij)*
Groep 7
Anita Roosen (ma t/m vrij)
Groep 8
Job de Graaf (ma t/m vrij)
* Isabel wordt t/m dec vervangen wegens zwangerschapsverlof.

Afscheid einde schooljaar
Mia de Wit, onderwijsassisent, gaat ons na 26 jaar
verlaten.
Simone Eenhoorn zal volgend schooljaar op De
Zilvermeeuw gaan werken.
Afsluiting thema Klimaat, Hoezo?
In de maanden maart en april hebben alle leerlingen
gewerkt binnen het thema Klimaat, hoezo?
In de bijlage vindt u een schoolkrant hierover.

Nieuw thema
Na de meivakantie start
het thema Magische
Media waarin de kinderen
aan de slag gaan met
media & ICT.

25 april t/m 6 mei
11 mei
10 mei t/m 13 mei
16 mei
23 mei
25 mei
26 + 27 mei
13 juni
13 juli 12:15-16:00

meivakantie
controle hoofdluis
avondvierdaagse
ouderraad
medezeggenschapsraad
meester & juffendag
vrij i.v.m. Hemelvaart
ouderavond over leerplein 1-2-3
zomer/jubileumfeest

KiVa-nieuws

In de onderbouw en de bovenbouw heet het thema KiVa we doen het samen’.
Dit is alweer het laatste thema van dit schooljaar. De
groepen zijn nu echte KiVa-groepen! We kennen nu alle
KiVa-regels en leggen deze vast in het KiVa-contract. De
komende periode gaan we een aantal oefeningen uit de
voorgaande thema’s herhalen, zodat we kunnen zien of er
in de loop van dit jaar dingen zijn veranderd. Zijn we een
fijnere groep geworden?

Bijlagen
• Schoolkrant Klimaat, hoezo?
• Kinderdisco Spectrum 30 april
• Sportservcie vakantie-activiteiten
• HockeyFUNdagen
• Opvoeden & zo

Team Kariboe wenst
iedereen een

