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Jok e Gr oen st elt zich voor
Per 1 mei gaan wij afscheid nemen van Brenda. In deze tijd van de schoolsluiting is dit helaas lastig. Zodra de school weer
mag opstarten gaan we een passend moment kiezen om dit alsnog te organiseren voor de ouders en de kinderen uit de
kleutergroep.
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven is Joke Groen per 1 mei onze nieuwe kleuterleerkracht. Zij stelt zich hieronder
aan u voor.
Beste ouders,
Graag stel ik me even aan jullie voor. Mijn naam is Joke Groen-Groenland. Ik ben getrouwd met
Johan Groen en we hebben samen vier kinderen en inmiddels ook acht kleinkinderen. We
wonen in Heerhugowaard Noord. Drie van onze kinderen wonen ook in Heerhugowaard. Onze
jongste zoon woont met zijn gezin in Canada, vlakbij Edmonton. We houden van reizen en
bezoeken daarbij uiteraard regelmatig Canada. Verder schaats en wandel ik graag. Tot 1 mei
werk ik op een Montessorischool in groep 1/2. Montessorionderwijs is gericht op
zelfstandigheid. ?Leer mij het zelf doen?, was de meest kenmerkende uitspraak van Maria
Montessori. Ook was zij voorstander van meer leeftijdsgroepen in een klas en gericht op de
ontwikkeling van het individu. Een werkwijze die op steeds meer scholen verlangd wordt. Ik
denk dat deze ervaring ook op de Jozef en Mariaschool goed van pas zal komen. Vanwege het
Coronavirus is nog niet helemaal duidelijk wanneer ik de kinderen en jullie zal gaan ontmoeten.
Vanaf 1 mei 2020 ga ik wel alvast aan de slag voor de Jozef en Mariaschool. Ik heb er heel veel
zin in. Hartelijke groet, Joke

Ext r a zor g
Er wordt veel van u gevraagd en wij begrijpen heel goed dat het niet gemakkelijk is ineens fulltime juf of meester te zijn. Wij
hebben daar enorm veel respect voor.
Wij kunnen ons indenken dat u als ouder(s) soms ook behoefte heeft om even te praten of om vragen te stellen. Dit kan
ook met Yvonne als intern begeleider en vertrouwenspersoon van de school. Zij kan een luisterend oor zijn of met u
meedenken over de organisatie van het schoolwerk thuis. Voor inhoudelijke vragen over het schoolwerk kunt u bij de eigen
leerkracht terecht.
Ook kinderen hebben soms behoefte aan een luisterend oor, buiten u als ouder(s) en de eigen leerkracht om.Yvonne is er
ook voor hen.
Mocht u hier als ouder behoefte aan hebben of heeft uw kind hier behoefte aan, laat het Yvonne dan via de mail weten
(yvonne.sierkstra@skowf.nl). Elke week is zij op dinsdagochtend en woensdagochtend beschikbaar via Google Meet. Wilt u
in de mail aangeven hoe laat u wilt dat zij u hiervoor uitnodigt en op welk e-mailadres? Mochten deze dagen u niet
uitkomen, geef dan aan wat wel uitkomt, dan zoekt zij samen met u naar een ander moment.

In h et zon n et je! Gef elicit eer d!
Deze maand zijn jarig (geweest):
2 april: Puk (groep 6)
20 april: Nikki (groep 6)
5 april: Mara (groep 8)
24 april: Claes (groep 1)
9 april : Fiene (groep 7) 29 april: Laura (groep 8)
10 april: Mick (groep 7)
19 april: Lotte (groep 7)

