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Vertrek juf Tanja.

Juf Tanja heeft besloten om haar loopbaan een
andere wending te geven. Ze gaat het onderwijs
verlaten en een studie oppakken. Daarover
schrijft ze een persoonlijk stukje onder aan deze
nieuwsbrief.
Vanaf 1 april zullen haar lestaken overgenomen
worden. Juf Tanja werkt één dag in groep 4-5 en
twee dagen in groep 5. Voor beide plekken zijn
we op zoek naar een passende vervanging. De
gesprekken daarover zijn gaande. Zodra de
namen bekend zijn zullen we u zo snel mogelijk
bericht sturen.
De laatste werkdag van Tanja in groep 4-5 is
vrijdag 23 maart en in groep 5 is dat 27 maart.
We vinden het heel jammer dat Tanja het
onderwijs en dus onze school gaat verlaten.
Natuurlijk wensen we haar heel veel succes in
haar nieuwe carrière.

Pauzespelen.

Van 2 maart 2018 tot 20 april 2018 organiseert
“Help gewoon” van 10.00 uur tot 10.30 uur
pauzespelen op ons plein. De posters met data en
onderwerpen zijn in de school opgehangen.
Kinderen kunnen kiezen om deel te nemen. Wij
hopen natuurlijk dat het spel op andere
momenten van de dag of de week ook wordt
opgepakt door de kinderen. Zeker ook de
middagpauze.

Samenwerkingsverband Doetinchem.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u twee
documenten. Het zijn berichten van de
Ondersteuningsplanraad. Het betreft een
Nieuwsflits en een Oproep voor nieuwe leden.

Even voorstellen.

Mijn naam is Liedy Claus en ik ben
schoolmaatschappelijk werker.
Ik vervang mijn collega Puck Speekhout tijdelijk
die hiervoor actief was op deze school in die rol.
Ik ben nu 12 jaar maatschappelijk werker en heb
in veel verschillende instellingen en scholen
gewerkt. Sinds 3 jaar ben ik nu werkzaam voor
Sensire in de gemeente Oude IJsselstreek.
Elke maandagmorgen om de week ben ik
aanwezig op school van 8.15 – 9.30 uur.
Eerstvolgende keer is 19 maart.
Ik ben er voor de ouders, voor leerlingen en ook
voor de leerkrachten.
Heeft u vragen of wilt u graag ergens over
praten? Dan nodig ik u graag uit om mij
persoonlijk te benaderen op de maandagmorgen
of
U kunt mij ook bellen of mailen. We kunnen dan
een afspraak maken en dat kan zowel in de school
of buiten de school, op huisbezoek of op ons
hoofdkantoor in Varsseveld.
Aan schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten
verbonden.
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:
Opvoedingsvragen
Relatie/scheiding
Financiën
Psychosociale problematiek
Assertiviteit
Rouw
Psychiatrie
Juridisch
Liedy Claus
l.claus@sensire.nl
06-10264426

WEBSITE: www.obsopkoers.nl

Ook geven wij assertiviteit groepen:
“Eigen Kracht” groep 5&6, groep 7&8 , Kinderen
van gescheiden ouders, Pubers en Volwassenen.
U kunt zich bij mij persoonlijk, telefonisch of via
de email aanmelden voor één van deze groepen:
Tel.nr.: 0314 - 357151 (kantoor Ulft)
Email : amw.oudeijsselstreek@sensire.nl
(kantoor Ulft)

Jeugdbibliotheek.nl

Jeugdbibliotheek.nl is een nieuwe website voor de
jeugd. Het is speciaal voor de kinderen van 9-12
jaar. Ze vinden er niet alleen een top 10 van de
leukste leesboeken, maar kunnen er ook alles
vinden voor het maken van werkstukken of
spreekbeurten. Ook kun je er verschillende
boeken vinden voor je tablet of smartphone. Voor
de kinderen die interesse hebben, worden er deze
week postcards uitgedeeld met info over de
website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afscheid
Na 12 mooie jaren in het onderwijs is het voor mij tijd voor een carrièreswitch!
Ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging buiten het onderwijs.
Per 1 april zal ik mijn lesgevende taken overdragen om tijd vrij te maken om te
kunnen starten met een opleiding.
Tot 1 mei zal ik nog regelmatig op school aanwezig zijn om taken af te ronden
(buiten de groep).
Een schat aan ervaringen en mooie herinneringen aan OBS Op Koers heb ik in de
afgelopen jaren opgedaan.

Op mijn laatste werkdag in
groep 5 en 4-5 zal ik afscheid
nemen van de kinderen.
Groetjes
Tanja Sterenborg

WEBSITE: www.obsopkoers.nl

