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AGENDA

VERJAARDAGEN

APRIL 2021
2 april

Goede Vrijdag - kinderen zijn
vrij

5 april

Tweede Paasdag – kinderen
zijn vrij

8 april

Tuinierles Jupiter

9 april

Tuinles Mercurius en Pluto

APRIL
2 april
4 april
8 april
9 april
11 april

MEI

Vanaf 19 april Entreetoets
20-22 april

Philine
Mike
juf Irma
Mellina
Hein

Cito eindtoets schoolverlaters

24 april – 9 mei Meivakantie

4 mei
11 mei
15 mei
24 mei
26 mei

Thomas
Madelief
Jonas
Duco
Gabriël

MEI 2021
13-14 mei

Hemelvaart, de kinderen zijn
op donderdag 13 en vrijdag 14
mei vrij

Voorstellen Mirjam Pardijs
Mijn naam is Mirjam Pardijs en ik ben 40 jaar. Vanaf 1 april ga ik aan
de slag als leraarondersteuner op het Open Venster, in groep Jupiter.
Vorige week heb ik al twee dagen meegelopen met juf Mayke en heb
ik de kinderen en de manier van werken al wat leren kennen. Ik ga
tegelijk verder met het vervolg van mijn zij-instroomtraject om mijn
volledige bevoegdheid als juf te halen. Het eerste jaar van dit traject
heb ik al achter de rug en ik heb veel zin om hiermee verder te gaan.
Ik heb al een achtergrond in het onderwijs, maar dan als
onderwijskundige en onderzoeker. Samen met mijn partner heb ik
een eigen klein onderzoeksbureau, waarin we onderzoek doen naar
hoe mensen (kinderen én volwassenen) met elkaar samenwerken en
leren en hoe je dat goed kunt ondersteunen. Ik heb heel veel zin om
samen met de kinderen op avontuur te gaan en hierbij veel van en aan elkaar te leren!
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Paasontbijt
Op woensdag 31 maart hebben de kinderen genoten van een door de juffen verzorgd
(Corona-proof) Paasontbijt. Er werd gesmuld van de gekookte eitjes, broodjes en paasstol.
Ook hebben we aandacht besteed aan de context en oorsprong van Pasen. Het was een fijne
ochtend!

Paas workshops
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Vanmiddag hebben de kinderen hard gewerkt tijdens de Paas workshops. Er zijn mooie
snoeppotjes, paashangers en paasschilderijen gemaakt. Een aantal knutsels zijn al mee naar
huis, maar de potjes en de schilderijen moeten nog even op school drogen. Deze komen
dinsdag mee naar huis! Kijk gerust even op de app voor leuke foto’s van deze gezellige
middag!
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We wensen alle kinderen en ouders een
gezond en vrolijk Paasweekend!
Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster
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