Beste ouders en verzorgers van groep 8,

Ik zal me even voorstellen, ik ben Ingrid Simjouw,
werk meer dan 30 jaar in het onderwijs.
Ik heb alle groepen gedaan van kleuters t/m groep 8.
Ik ben getrouwd, heb 2 prachtige dochters.
Ik geniet van het werken met kinderen, blij als ik ze een stapje verder kan helpen.
Ik houd erg van lezen, reizen, musea bezoeken en kletsen.

Ik ben Dany en ik sta dit jaar op maandag in groep 8. De rest van de
dagen ben ik te vinden in groep 5. Een dag in de week lesgeven in
groep 8 vind ik super tof. Ik geniet namelijk erg van zingen, dansen en
acteren en dat gaan de kinderen natuurlijk veel doen dit schooljaar
tijdens het oefenen voor de musical! Dit is het derde jaar dat ik op de
Wildert werk als leerkracht. Hiervoor liep ik hier rond als stagiaire. In
mijn vrije tijd hockey en (hoe kan het ook anders) klets ik graag! Wat
ik het allerliefste doe is reizen, de wereld en nieuwe culturen
ontdekken. Verder woon ik in Breda samen met mijn vriend en mijn 2
konijnen. Ik heb erg veel zin om samen met de kinderen en jullie er
een fijn schooljaar van te maken.

Groep 8 is een spannend jaar, voor de kinderen maar ook voor de ouders.
Er gebeuren veel dingen in dit jaar, een drempelonderzoek, een schooladvies, open dagen,
aanmelden en natuurlijk het kamp, de musical en het afscheid van de basisschool.
Daarom even alles op een rijtje….
Belangrijke data voor groep 8:
September:
16 t/m 24 september

Startgesprekken met ouders en kind
Hier zullen we het ook over het VO hebben.

November:
4 november
9 en 10 november
22 t/m 26 november

Drempelonderzoek
Centrale Voorlichting. Uitnodiging volgt nog.
Rapportgesprekken en uitslag drempelonderzoek

Februari:
5 en 12 februari
21 t/m 24 februari

Open dagen VO
Adviesgesprekken

Maart:
8 maart
9 maart
18 maart

Aanmelden VO achternaam A t/m K
Aanmelden VO achternaam L t/m Z
Kinderen die uitgeloot zijn op het VO krijgen bericht thuis

April:
20-21-22 april

Eindcito

Mei:
19 mei
Juli:
6 t/m 8 juli
19 juli
20 juli

Bericht toelating VO school aan ouders

Kamp
Musical avond voor de ouders
Uitspuiten groep 8, leerlingen komen om 10.00 uur op school, 10.45
uitgespoten door de ouders

Data van excursies zijn nu nog niet bekend.
Communicatie
Nieuw dit jaar is dat we iedere maand een bericht naar jullie zullen sturen waar we de
afgelopen periode in de groep aandacht aan besteed hebben.
Mochten er nog vragen zijn, ook in het startgesprek kunnen we wat vragen beantwoorden en
anders maken we een andere afspraak.
U kunt altijd via mail, ouderportaal of telefonisch een afspraak maken met ons. Hebben wij
vragen of iets belangrijks te melden zullen we ook contact met jullie opnemen.
Met vriendelijke groeten,
Ingrid

