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Beste ouders, verzorgers,
Wat een fijne start van 2019 op School Oost. Alle kinderen en leerkrachten heelhuids terug.
Ik hoop dan ook dat u allen een goede en prettige jaarwisseling heeft gehad. Zo’n nieuw jaar
brengt altijd weer nieuwe energie met zich mee. We gaan er dan ook een bruisend jaar van
maken.
Vandaag heeft het team weer een studiemiddag voor Leer & Veerkracht. Aan het begin van dit
schooljaar heeft u over dit traject kunnen lezen in de Infoost. We gaan onderzoeken welke
kwaliteiten het team bezit, wat bij ieder persoonlijk de sterkste of mooiste kracht is.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat we bij de leerlingen ook deze kwaliteiten terug gaan zien.
Dat ze bewust worden van de eigen kwaliteiten en deze ook bij anderen zien. Het is immers nog
altijd waar; “een betere wereld begint bij jezelf”. Regelmatig zal ik u via de Infoost informeren
over ons traject.
Eind januari zal onze LIO-stagiaire Beatrijs starten met het onderzoek naar de mogelijkheden
van een continurooster. Nogmaals, dit schooljaar zal er niks veranderen aan onze schooltijden.
En komend schooljaar starten we qua tijden ook zoals u gewend bent. Ons team bekijkt samen
met de MR steeds wat de stand van zaken is in het onderzoek. Via de Infoost wordt u ook
hiervan regelmatig op de hoogte gebracht.
Ik heb enorm veel zin in 2019. Ik voel me enorm thuis op onze mooie School Oost en ben trots
op wat uw kinderen voor elkaar krijgen. Ik ben trots op ons team, wat zich ieder keer weer vol
overgave inzet voor ons goede onderwijs. Samen met u gaan we op weg naar het voorjaar.
De dagen worden weer langer, de natuur zal gaan ontwaken. En ons onderwijs zal ook groeien.
Dat doen we samen, momenteel hét woord van onze school. In onze bieb hangt de plaat met
het prachtige gedicht. Samen, gaat u met ons mee?
Hartelijke groet en een goed 2019,
Saskia van Loon en team School Oost

OLIEBOLLEN!

I

Graag bedanken wij de familie Mobron voor de
schenking van de heerlijke oliebollen tijdens de
kerstviering op school.
HARTELIJK DANK!

DAT IEDEREEN
ERBIJ HOORT
WEEK 17

GEVONDEN VOORWERPEN!
De mand met gevonden voorwerpen is weer vol!
De spullen worden vanaf vrijdag 11 januari tot en met
dinsdag 15 januari a.s. in de hal van het hoofdgebouw
uitgestald.
Ben je iets kwijtgeraakt of verloren? Ga dan even
kijken.
Op woensdag 16 januari a.s. worden alle niet
opgehaalde spullen weggegooid.

NIEUWS UIT HET WIEBELHUIS!
Hallo allemaal! Hebben jullie een fijne vakantie gehad?
Wij bij het Wiebelhuis wel! Wij zijn met z’n allen op
avontuur geweest in de Alpen. Daar hebben we allemaal
leuke activiteiten gedaan zoals, Après-ski spellen, joelen
en sjoelen, trefbal gespeeld en hebben we genoten van
onze zelfgemaakte Glühwein. Het was weer een gezellige
vakantie!
En namens het Wiebelhuis natuurlijk ook voor iedereen
nog de beste wensen voor 2019!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Pascalle Nouws en ik ben 22 jaar. Per 7
januari ben ik gestart als logopedist bij Educto en zal
daarom op school logopedie geven. Als logopedist op deze
school wil ik de kinderen zo goed mogelijk helpen, zodat zij
het onderwijs goed kunnen volgen. Ik vind het erg
belangrijk dat het kind daarin centraal staat. Wat en wie
heeft het kind nodig om verder te groeien?
Ik heb er veel zin in om de ondersteuning te bieden en de
uitdagingen aan te gaan.
De aanmeldingen zullen nog steeds via Saskia Moerland
lopen.

SPORT KORT!
Carice en Sterre uit groep 3a van juf Marjon hebben het
zwemdiploma A behaald.
Lizzy uit groep 4b van juf Mariska is 2e geworden met
paardrijden bij ruitercentrum De Molen.

Goed gedaan!

