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Agenda
14 januari
8 februari
11 februari
15 februari
19 februari
28 februari

Geen studiedag, leerlingen komen naar school!
Groep 1/2 vrij
Studiedag, alle leerlingen vrij.
Rapport 2 mee
Oudergesprekken
Oudergesprekken

Verjaardagen
20 januari
23 januari
23 januari
3 februari

Juf Carla
Raf Verdijk – groep 3
Juf Cleo
Jolijn Boumans – groep 7

Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Beste lezers,
De vijfde Nieuwsbrief van dit schooljaar ligt voor u en we hopen dat u ook dit keer de
nieuwtjes en wetenswaardigheden met plezier zult lezen.
Namens het hele Onze Bouwsteen-team:
Monika Lucassen (directrice)
Eerste schoolweek.
Allereerst wens ik u nog de beste wensen voor 2019. Daar zit ik dan, achter de laptop
in mijn nieuwe kantoor. Vanaf 1 januari 2019 mag ik mij directrice noemen van
basisschool ‘Onze Bouwsteen’ in Beugen. De afgelopen week was druk, gezellig,
leerzaam en waardevol. Wat een prachtige school heeft Beugen. Ik heb de
afgelopen week een betrokken team leren kennen. Lieve, leergierige en enthousiaste
kinderen gezien. Wat een warm welkom door het team, de ouders, de kinderen, Kids
Okay en alle andere betrokken partijen. Leuk dat er ouders binnen komen lopen om
mij te leren kennen. Dat stel ik zeer op prijs. De deur staat altijd open, de koffie is zo
gezet. Ik ben er trots op dat ik van deze school directrice mag zijn! Na de
kerstvakantie staat op de planning voor het team: CITO-toetsen afnemen en
analyseren, rapporten schrijven, de studiedag en de oudergesprekken voorbereiden.
Let op!! Er is een wijziging in de data van de oudergesprekken. De oudergesprekken
vinden plaats op: dinsdag 19 februari en donderdag 28 februari.
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Mail.
Onze school is te bereiken via het mailadres: onzebouwsteen@optimusonderwijs.nl
Lio-stagiair.
Vanaf medio februari komt LIO stagiair Gunther in groep 7/8 stage lopen. Voor
sommigen een bekend gezicht. Hij is 4de jaars. Dat betekent dat hij zijn opleiding aan
het afsluiten is. De LIO-stage (leraar-in-opleiding) is een langdurige stage voor een
afstuderende student van de Pabo. De student is in grote mate mede
verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs.
Daarnaast neemt de student deel in de organisatie van de school, zoals
teamvergaderingen en ouderavonden.
Kamp.
17 januari komt de werkgroep kamp bij elkaar. Hierna zullen we terugkoppeling geven
aan ouders.
Flessenactie.
Beste inwoners van Beugen,
Vanaf maandag 14 januari t/m dinsdag 22 januari gaan de leerlingen van groep 8
langs de deuren om (lege) statiegeldflessen op te halen. We gebruiken het geld om
de eindmusical van groep 8 aan te kunnen schaffen.
Spaart u voor ons mee?
Indien u niemand aan de deur ontvangt, maar toch flessen voor ons heeft klaarstaan,
kunt u een mailtje sturen naar juf Claudia. In overleg met de leerlingen zorgt zij ervoor
dat iemand de flessen komt ophalen.
Juf Claudia is te bereiken via: c.vdijk@optimusonderwijs.nl
Bedankt voor uw hulp!
Groetjes,
de leerlingen van groep 8
Carnaval
In het weekend van 19 januari wordt de Prinsenreceptie gevierd in Beugen.
Jeugdprins Dave en Jeugdprinses Michelle zullen daar uiteraard ook bij aanwezig zijn.
Wij wensen hen, Prins Walter en Prinses Aimée, heel veel plezier!
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Bibliotheek nieuws.

Kijk op de website om aan te melden. Biblioplus.
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