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VERJAARDAGEN
Sinterklaas op school
Bezoek theater aan het
Spui met alle groepen
Schaatsen op het
Kuhrhausplein
12.35 uur vakantie
Eerste schooldag na de
Kerstvakantie

Juf Lieke

8 december

Even voorstellen
Tijdens het zwangerschapsverlof van Irma van Kleef zal ik de
remedial teaching op het Open Venster overnemen. Mijn
naam is Gudrun Yildiz en ik woon in Rotterdam. Samen met
mijn man, drie zoons en de kat hebben wij het naar ons zin
in het groene Hillegersberg-Schiebroek.
In eerste instantie ben ik in Rotterdam Nederlands gaan
studeren en later heb ik de remedial teaching opleiding
gedaan aan het Seminarium voor Orthopedagogiek. Het is
fijn bij het één-op-één werken met de leerlingen om te
kunnen afstemmen op de persoonlijke interesses en behoeften. Ik probeer vaak leerstof toe te
passen in spelvorm en een koppeling te maken naar levensechte voorbeelden. Verder ben ik erg
geïnteresseerd in de samenhang tussen cognitie en motorische ontwikkeling.
Ik hou van lezen en neem graag de tijd om te koken. Ik blijf in beweging met fietsen en joggen en
probeer regelmatig te mediteren.
Mijn indruk van het Open Venster is een warme school met een hecht, gedreven team. Ik heb veel
zin om het stokje van Irma over te nemen en hoop voor een zo soepel mogelijke overgang voor de
kinderen te kunnen zorgen.
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Even voorstellen
Al weer een aantal weken ben ik met veel plezier aan het werk bij Het
Open Venster en begeleid ik als Remedial Teacher een aantal leerlingen
op vrijdag. Mijn naam is Angelique Seuren en samen met mijn man woon
ik in Scheveningen, beide kinderen genieten op dit moment van hun
studentenleven.
Met een grote omweg ben ik via mijn kinderen in het onderwijs terecht
gekomen. Na mijn managementstudie heb ik een aantal jaren in Engeland
gewoond en gewerkt. Terug in Nederland heb ik voor een aantal grote
hotels gewerkt om uiteindelijk terecht te komen op een SBO school in Den
Haag. Een droombaan waar ik heel veel voldoening uithaal. Werken met
leerlingen die een extra steuntje nodig hebben, vertrouwen geven in
eigen kunnen en daardoor zien groeien geeft mij veel plezier.
Mijn specialisatie in o.a. het leesonderwijs zal ik tijdens het opvangen van het verlof van Irma dan
ook graag inzetten bij de leerlingen.

Schoolontbijt 2018-11-07
Woensdag 7 november hebben we gezellig met z'n allen op school ontbeten. Brood, broodjes,
krentenbollen, appels, cruesli, yoghurt... Er stond van alles op tafel. De kinderen hebben hun
ontbijtgewoontes gedeeld en nieuwe dingen geprobeerd. Het was een gezellige start van de dag!

Bezoek Omniversum 2018-11-22
We zijn op een muzikale reis door Amerika geweest in het Omniversum. Muziek speelt een grote rol
in ons huidige leven want muziek verblijdt en verbindt ons op een unieke manier. We hebben kennis
gemaakt met Jazz, Blues, Motown muziek, Countrymuziek en Rock en Roll. Kortom een swingende
reis door de geschiedenis van de Amerikaanse muziek.

2

HET OPEN VENSTER • INFO

Juf Irma met zwangerschapsverlof
Vandaag, vrijdag 23 november, is het de voorlopige laatste werkdag van juf Irma. Zij mag nu heerlijk
gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Na het in ontvangst nemen van alle lieve cadeautjes
mochten alle kinderen een chocolaatje pakken in de kleur roze of blauw om te laten zien wat zij
denken dat het wordt. Namens juf Irma ontzettend bedankt voor alle cadeautjes. Wij wensen haar
een heerlijke tijd en zien haar heel graag in juni weer terug.

Schaatsen op het Kuhrhausplein
Op de laatste schooldag voor de Kerstvakantie gaan we weer schaatsen met onze school bij het
Kurhausplein in Scheveningen. Het zal plaatsvinden op vrijdag 21 december van 9.00 - 10.30 uur
onder het genot van een beker chocolademelk. Daarna nemen we de kinderen mee naar school met
het Openbaar Vervoer en zijn we om 12.35 uur uit. We zouden het heel fijn vinden als de kinderen 'smorgens bij het Kurhausplein afgezet kunnen worden, in plaats van op school, omdat we best wat
reistijd hebben.

Sollicitatieprocedure locatieleider
Afgelopen week heeft de sollicitatiecommissie - bestaande uit twee leerkrachten, één ouder uit de
medezeggenschapsraad en de directeur van Het Open Venster - met vier kandidaten
sollicitatiegesprekken gevoerd. Twee van de kandidaten zijn uitgenodigd voor een vervolggesprek
komende week. Aan het eind van de week hopen wij een nieuwe locatieleider te kunnen benoemen,
zodat hij / zij in het nieuwe kalenderjaar kan starten bij Het Open Venster.
Zoals eerder aangegeven hebben wij nauw contact met Anita, zij zendt alle ouders de hartelijke
groeten. De kinderen hebben haar op school kunnen zien, doordat Anita meehelpt in de procedure
van het onderzoek en wennen van nieuwe leerlingen. We zijn erg blij dat zij hierbij kan helpen en dat
we haar expertise kunnen inzetten, zodat ook de instroom van nieuwe leerlingen goed blijft
verlopen. Anita heeft ook aangegeven te willen helpen bij het inwerken van de nieuwe locatieleider.
Heel fijn!
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