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directie.jozefenmaria@skowf.nl
Even voor st ellen : M ar jolein Sch u lt e
Mijn naam is Marjolein Schulte, ik ben 57 jaar en heb twee volwassen kinderen. Ik woon in Hoorn met mijn partner, onze
katten en konijnen.
Na jaren in de horeca en toerisme gewerkt te hebben, ben ik op mijn veertigste de Pabo
gaan doen. Ik vond het moeilijk om mijn werk met onregelmatige tijden te combineren
met mijn gezin en ik ging steeds vaker helpen op de school van mijn kinderen. Ik kwam
erachter dat ik het begeleiden van kinderen heel leuk vond. Toen was de keuze snel
gemaakt.
Sinds 14 jaar werk ik nu alweer met veel plezier in het basisonderwijs. Tot nu toe heb ik
altijd gewerkt in het Montessori onderwijs waar er gewerkt wordt met
combinatiegroepen. Mede omdat ik hier ervaring mee heb, kijk ik er naar uit om samen
met het team vorm te gaan geven aan de nieuwe combinatiegroepen 4/5/6. Verder heb
ik er heel veel zin in om met de kinderen aan de slag te gaan, hen te mogen begeleiden
en ze wijzer te mogen maken.

Woen sdag 23 ju n i door sch u if och t en d!
Woensdag 23 juni gaan alle groepen oefenen met de organisatie van volgend schooljaar. Alle groepen (groep 1-2-3, groep
4-5-6A, groep 4-5-6B en groep 7-8) gaan de hele ochtend werken volgens onze nieuwe opzet. Alle leerkrachten (ook Dorenda en
Marjolein) en leerlingen (ook de nieuwe leerlingen Davey en Mayla in de huidige groep 4 en Gioia in de huidige groep 5) gaan
goed uitproberen hoe de nieuwe opzet werkt. In de nieuwsbrief van juli leest u meer over deze uitwerking.

Cadeau t je van de st ich t in g: cu lt u u r !

Opbr en gst Bag2Sch ool

Vanmiddag (22 juni) sluiten alle groepen de dag af met

De bag2school actie van juni heeft weer een mooi

een mooi cadeau van onze stichting: een online

bedrag opgeleverd: ? 110,40! De kinderen kunnen

theatervoorstelling voor alle 4 groepen apart, afgesloten

hiervoor weer mooie educatieve uitstapjes gaan

met een lekker ijsje. Hiermee wil de stichting de kinderen

maken in de toekomst, dank voor uw bijdrage!

een gezellig ontspannen cultuurmoment bieden in deze,
hopelijk aflopende, coronatijd.

Voor de zomervakantie krijgt u de nieuwe jaarplanner
met de inzameldagen in het nieuwe schooljaar.

Een zeer welkom initiatief, waar we blij mee zijn!

Agen da

In h et zon n et je! Gef elicit eer d en w elk om !

23 juni: doorschuifochtend alle groepen
25 juni: zwemmen groep 5-6
1 juli: 3e rapport mee
6 juli: afscheidsavond groep 8
7 juli: feestelijke afsluiting voor de groepen 1 t/m 7
8 juli t/m 22 augustus: zomervakantie

5 juli: Faye en Zoë (groep 7), Levi (groep 2)
10 juli: Luna (groep 4)
14 juli: Henry (groep 8)
15 juli: Lucas (groep 1), Dex (groep 3)
Welkom op school: Ajeethan in groep 1!

