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We gaan de komende tijd werken met het thema Doen Alsof.
We hebben een gevangenis in de
bouwhoek en we spelen poppenkast en
verkleden ons. Als u nog spulletjes heeft
die we mogen lenen zoals een
boevenpak of politiespulletjes, dan heel
graag!

Graag steeds de blauwe linnen tasjes mee terug nemen naar school. Na het
thema komen dan alle werkjes daarin mee naar huis.
We hebben een bezoekje gebracht aan de biebbus. Onze leeshoek in de klas is
weer voorzien van nieuwe boeken.

Stagiaires

In groep 1-2 zijn er op dit moment 2 stagiaires aanwezig.
 Maja, de zus van Nour, is elke maandag en vrijdag in de groep. Wat
ontzettend fijn.
 Er is ook 3 weken lang een stagiaire. Ze stelt zich zelf even voor:
Mijn naam is Jaimie van de Sande en ik loop sinds maandag 6 mei voor 3 weken
stage bij groep 1 & 2 van de Schoener in Brouwershaven. Ik ben 15 jaar en woon
in Kerkwerve samen met mijn ouders en zus. In de weekenden en de vakanties
werk ik bij de Plus in Scharendijke op de broodafdeling. Ik zit in het 3e jaar kader
Zorg & Welzijn op het Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee deze richting heb ik
gekozen, omdat ik in de toekomst graag met kinderen wil gaan werken. Mijn
hobby's zijn knutselen en majorette bij Apollonia hier in Brouwershaven.

MR

Naar aanleiding van de oproep voor een nieuw MR lid heeft zich een kandidaat
gemeld.
Bij deze mogen we Ciska Steenhorst-Berrevoets (moeder van Ziggy, groep 2)
verwelkomen binnen de MR. We zijn heel blij dat zij de school wil
vertegenwoordigen binnen de MR.
Ciska, dank je wel en welkom bij de MR
MR- De Schoener

Studie
dagen

OBS De Schoener

Er staan nog 2 studiedagen gepland voor dit schooljaar. Deze waren/zijn al
bekend bij u, maar we herhalen het nogmaals.
Maandag 3 juni (leerkrachten gaan verder met de studie kindercoach)
Dinsdag 25 juni (studiedag over de ontwikkeling op de schoener en
voorbereidingen voor de ontwikkelingen volgend schooljaar)

schuitkade 2, Brouwershaven.
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