
 

Agenda 
9 september Septemberfeest  Alle kinderen zijn vrij vanaf 12:00 

19 september Schoolfotograaf 

 

Luizencontrole   
Beste ouders/verzorgers,   
Wij zoeken nog versterking voor de luizencontrole. Dit zijn de woensdagen na elke va-

kantie van 8.30 uur tot 10.00 uur.   
Mocht u willen meehelpen met de luizencontrole, dan kunt u zich aanmelden door een 

mail te sturen naar Anne Woltering.   
E-mailadres: a.woltering@skbg.nl  

  

Beste ouders/verzorgers, 

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan, zo ook voor 

mij! Mijn naam is Sedy Beeftink. Ik ben 20 jaar oud en woon in 

Zelhem. Na het behalen van mijn Onderwijsassistent diploma 

vorig jaar, ben ik begonnen aan de Pabo op Iselinge Hoge-

school. Inmiddels zit ik in mijn tweede leerjaar, waarbij ik tot 

februari elke dinsdag en woensdag mijn kleuterstage kom lo-

pen bij juf Jessica in groep 1/2A. De tweede helft van het 

schooljaar zal ik mijn bovenbouwstage gaan doorbrengen in 

groep 8. In mijn vrije tijd voetbal ik bij ZZC’20, daarnaast vind ik het leuk om met 

vriendinnen af te spreken. 

Ik heb er heel veel zin in en ik kijk er naar uit om er een leuk en leerzaam schooljaar van 

te maken. 

Hoi! Ik ben Fleur ter Maat, ik ben 19 jaar, ik woon in Ruurlo en ik 

loop het komende halfjaar stage in groep 1-2A bij Jessica Lawa en 

Cindy Ruiterkamp. Ik zit in mijn derde jaar, mijn examenjaar, van de 

opleiding onderwijsassistent in Doetinchem op het Graafschap Col-

lege. Op de donderdag en vrijdag ben ik te vinden in de groep tot 

eind januari. Samen maken we er een leuke tijd van! 

 

 

 

Jarigen 

11 september Lars Gr. 7 

17 september Noa Gr. 3 

20 september Xiem Gr. 5 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 22 september 
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