NIEUWSBRIEF 17 maart 2022
Agenda
24-03
31-03
05-04
06-04
12-04
13-04
14-04
15-04

Afsluiting Projectweek
Theoretisch verkeersexamen groep 8
Start Entreetoets groep 7
Schoolvoetbal groep 7/8
Bestuursvergadering + MR
Schoolvoetbal meisjes groep 7/8 + 5/6
Paasvieringen
Goede Vrijdag - vrij

Nieuwe stagiaires

Hallo,
Mijn naam is Mirthe Sterrenburg ik
ben 16 jaar oud, en ik heb de afgelopen 3 weken op de maandag
stage gelopen bij de Lingelaar. Ik
ben te vinden in groep 5/6 waar ik
het ook erg naar mijn zin heb. Het
zijn leuke kinderen en er zit een
gezellige sfeer in de groep. Ik moet voor de opleiding
onderwijsassistente deze stage lopen. Ik heb deze
opleiding gekozen omdat ik het leuk vind om met kinderen te werken. Ik zit zelf op school in Gorinchem in
het 1e jaar op het Da Vinci College. Ik vind het leuk
om met vrienden naar het terras te gaan, en rondjes
rijden op de scooter met mooi weer, ik vind het ook
erg leuk om te skiën, daarom deze foto. Ik hoop dat
jullie mij een beetje beter hebben leren kennen.
Groetjes Mirthe

Welkom op school
Jasmijn Baljet

groep 1

Gym & Jump Event - SVB

De SVB gaat dit jaar weer deelnemen met de vereniging aan het Gym en Jump evenement in Den Bosch.
Dit was vorig jaar een groot succes.
Voor dit jaar willen we het open stellen voor alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 in Beesd en omstreken,
zodat zij ook kennis kunnen maken met onze vereniging. In de bijlage van de mail van deze nieuwsbrief
vindt u meer informatie over het Gym & Jump Event.

Projectweek

De projectweek is afgelopen maandag van start gegaan. De opening vond plaats in de hal met alle groepen. We hebben een rapp gedaan, gezongen over de
circus tent en groep 3/4 deed een toneelstukje. Het
thema is” iedereen heeft een talent “ De komende 2
weken gaan we onze talenten ontdekken.
Op donderdag 24 maart willen we dit project van 17
uur tot 19 uur afsluiten met een tentoonstelling.
U bent van harte welkom om in de groepen een kijkje
te nemen. Ook zal de ouderraad zorgen voor een klein
warm hapje voor een kleine bijdrage.
We kijken ernaar uit om u weer in de school te mogen
verwelkomen.

Bedankt voor de hulp

Gisteren plaatsten we via de mail een oproep i.v.m.
een speeltoestel dat onveilig geworden was. Vandaag
Hallo mijn naam is Dilay Ekici en
is hij al door twee vaders gedemonteerd.
ik ben 17 jaar.
Hartelijk dank voor deze super snelle (re)actie.
Ik zit nu op de koning Willem 1
college en de opleiding die ik volg
is onderwijsassistent. Ik heb voor
onderwijsassistent gekozen, omdat ik het heel erg leuk vind om
met kinderen te werken. Ik vind het ook heel fijn wanneer ik een kind help, een juf past daar goed bij. Mijn
eerste dag op de Lingelaar was heel leuk en ook heel
spannend. Juf worden was mijn droom en toen ik de
eerste dag voor de klas stond, was het heel speciaal.

Oproep Moestuin

Het moestuinseizoen gaat weer beginnen, daarom
zijn wij op zoek naar ouders die
ons zouden willen helpen om de
moestuinbakken zaai klaar te maken. Wie vindt het leuk om mee te
werken aan dit project?
Voor meer informatie kunt u mailen
naar lingelaar@lingelaar.nl.
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