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Nieuwsbrief september 2015.
Kalender:
7-9 september : Info avonden
9 september : Zwaneshow gr. 1/2 om 11.30 u. De ouders van deze groep zijn van
harte welkom.
OR vergadering
21 september: 16.00u. ’s Middags heeft het team een cursus Pedagogisch tact.
22 september:19.30u. MR vergadering.
23 september: Studieochtend: alle kinderen vrij
28 september: Deze week KOM IN DE KLAS
30 september: team ’s middags scholingsmiddag: Profiel wiel
Welkom nieuwe kinderen
In groep 1/2 heten we welkom: Jenthe Stam, Julie Weijers, Hishaam Faysal
Adan , Sophie Onos en Sil van Teulingen. Welkom op ’t Zwanenest, we wensen
jullie een hele fijne tijd bij ons op school!

Welkom nieuwe collega’s.
Wij heten juf Greta, juf Olande en meester Eelco van harte welkom als collega
op ’t Zwanenest. Hieronder stellen zij zich voor.
Mijn naam is Eelco Eijkhout.
Met ingang van dit schooljaar werk ik alle woensdagen op Het Zwanenest, in
groep zes.
Binnen Surplus heb ik eerder gewerkt op De Meerkoet in Dirkshorn en een lange
periode op De Frankendael in Callantsoog.
Nog wat verder terug in de tijd heb ik dertien jaar gewerkt op de Vrije School
in Haarlem. Dáár weer aan vooraf heb ik zes jaar gewerkt als groepsleider in het
heilpedagogisch instituut Scorlewald in Schoorl.
Het was in die tijd dat ik kwam wonen in Schoorl en dat doe ik, samen met mijn
vrouw, nog steeds.
Binnen, maar ook buiten het onderwijs ben ik mij steeds meer gaan interesseren
voor die kinderen die zich op school onvoldoende uitgedaagd voelen. Kinderen die
kennis en vaardigheden met weinig oefening tot zich nemen, die soms wat sneller
door de school heen gaan, die extra uitdagingen nodig hebben om tóch de

ervaring van leren-leren te krijgen. Ik ben mij hierin gaan verdiepen en ben
opgeleid tot ‘Echa-specialist hoogbegaafdheid’.
Op de school in Callantsoog heb ik indertijd een plusklas opgezet, die later
uitgroeide tot één van de bovenschoolse Kangoeroegroepen van Surplus.
Inmiddels werk ik al voor het vierde jaar als leerkracht in drie van de vijf
Plusklassen van het Samenwerkingsverband van de Kop van Noord-Holland: een
deeltijdvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen die binnen hun eigen school
onvoldoende passende leerstof kunnen krijgen. Voor deze klassen ga ik naar
Texel, Den Helder en Warmenhuizen.
Op de vijfde dag van de werkweek werk ik als begeleider en coach in mijn
adviespraktijk voor hoogbegaafden.
Ik hoop het komend jaar met plezier op Het Zwanenest te werken.
Mijn naam is Greta Hofte. Met ingang van dit schooljaar werk ik op ‘Het
Zwanenest’ en sta ik samen samen met Nynke voor de kleutergroep; Nynke op
maandag, dinsdag en woensdag en ik op donderdag en vrijdag. Op
maandagochtend ben ik ook aanwezig een geef ik extra begeleiding aan een
aantal kinderen.
Ik woon zelf in Sint Maarten samen met Tjeerd, mijn man, en onze vier kinderen;
Mees van 9, Joek van 8, Venne van 6 en Ties van 5 jaar.
Vroeger als kind, wilde ik twee dingen worden; kraamverzorgster en juf.
Na de Mavo, heb ik eerst de opleiding verzorging gedaan en daarna tien jaar als
kraamverzorgster gewerkt. Ik heb daar echt van genoten, maar
het onregelmatige ging mij uiteindelijk tegenstaan en, met het
oog op onze kinderwens, was ik toe aan meer regelmaat. Dus toen
kwam mijn andere beroepskeuze in beeld en ben ik de opleiding
van de Pabo gaan doen.
Ik ben nu alweer 9 jaar leerkracht en heb op verschillende
scholen gewerkt. Na mijn opleiding kon ik gelijk op ‘De Zwerm’ in
Sint Maarten beginnen. Hier gaf ik ook les aan groep één en twee.
Uiteindelijk kreeg ik mijn eigen kinderen in de klas en wilde ik, om wat meer
ruimte te krijgen tussen werk en privé, verder kijken in het onderwijs. Ik heb
toe een jaar invalwerk gedaan op verschillende scholen en in verschillende
groepen. De laatste drie jaar werkte ik op ‘De Torenven’ in Warmenhuizen en gaf
ik les aan groep vier en vijf.
Het kleuteronderwijs trok toch wel weer aan mij, helemaal nu mijn eigen
kinderen die leeftijd beginnen te ontgroeien. En zo kwam ik hier op ‘Het
Zwanenest’ terecht.

De kop van het schooljaar is er inmiddels al af en ik voel mij hier al lekker thuis.
Ik hoop het komend schooljaar met veel plezier op ‘Het Zwanenest’ te werken,
samen met de kinderen en jullie als ouders.

Ik wil mij even voorstellen. Ik ben Olande Doeve. Drie jaar geleden heb ik hier
gewerkt in groep 8. In de tussentijd heb ik gewerkt bij de Dentele in
Westerland. Op de Dentele heb ik groep 4/5/6 en groep 7/8 les gegeven.
Daarnaast heb ik mij verdiept in snappet onderwijs en heb daar inmiddels veel
ervaring mee opgedaan. Daarnaast heb ik een aantal verdiepings cursussen
gedaan o.a. Nieuwsbegrip XL en Hoogbegaafdheid. Ook ben ik werkzaam in
Amsterdam. Daar sta ik ook voor groep 8.Voor mij is het weer heerlijk om in een
vertrouwde omgeving terug te zijn. Ik zie er naar uit om samen met Judith groep
7 en 8 te les te geven. Ik werk op donderdag en vrijdag. Ik heb er veel zin in om
het komende jaar op Het Zwanenest te werken.
Informatie avonden
In de week van 7 september vinden de informatie avonden plaats.
Hier krijgt u informatie over het komend schooljaar.
U bent van harte welkom in de klas van uw kind:
Maandag 7 september
19.00-20.00 u. :groep 2/3
Dinsdag 8 september
19.00-20.00 u. :groep 6 en groep 1/2
20.00-21.00 u. :groep 4/5
Woensdag 9 september 19.00-20.00 u. :groep 7/8
Fijn als u er ook bij bent!
We hebben er weer zin in!
Het schooljaar is net begonnen en dus ook de OR. Met frisse zin en een nieuw lid
moet het zeker weer een schooljaar worden met leuke en gezellige activiteiten!
Het lijkt nog ver weg, maar we gaan de komende vergadering al weer plannen
maken voor de Keuvelkijkavond, Sint en Kerst. De uitvoering hiervan is niet
mogelijk zonder de “ouderbijdrage”. U kunt het verzoek voor de jaarlijkse
ouderbijdrage binnenkort verwachten. De brief zal meegegeven worden aan uw
oudste kind op school.
Vraag van een ouder:
Is het misschien mogelijk om in een volgende nieuwsbrief aandacht te schenken
aan ouders die hun auto op de stoep parkeren thv fietsenstalling? Waardoor
kinderen, moeders met kinderwagens etc op dat toch al smalle drukke stukje,
noodgedwongen over de weg moeten lopen?

Fotograaf
de inlogcodes van de fotograaf werken nog steeds u kunt nog steeds foto's
bestellen.
Beste ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 2/3,
Hierbij zal ik mijzelf even voorstellen. Mijn naam is
Merianne Timmer, ik ben 21 jaar en woon in Schagerbrug.
Dit jaar start ik met mijn derde studiejaar op de
Hogeschool IPABO in Alkmaar.
Vanaf 3 september tot en met eind januari, kom ik op de
donderdag en vrijdag stage lopen in deze groep. Het zal
ook wel eens voorkomen dat ik er een hele week ben. Op
de donderdag sta ik voor de groep. Op de vrijdag zal ik af
en toe ook wel eens bezig zijn met mijn opdrachten en kan het dus voorkomen
dat ik dan niet voor de groep sta.
Mochten jullie nog vragen hebben, stel ze gerust. Tot donderdag 3 september, ik
heb er heel veel zin in!
Mijn naam is Debbie Luik. Ik ben 22 jaar oud en woon in Kolhorn.
Ik doe de PABO Inholland in Alkmaar. Ik zit nu in mijn laatste leerjaar van de
opleiding.
Ik kom stage lopen in groep 1/2 bij Nynke. Ik ben aanwezig op maandag en
dinsdag.Ook kom ik een paar keer de hele week.
Ik kijk er naar uit om met de kinderen aan het werk te gaan.

Mijn naam is Lina Hoogland, ik ben 18 jaar oud en kom uit
Burgerbrug.
Ik zit in het 3e jaar van mijn opleiding Onderwijsassistente. Ik wil
graag mijn opleiding vervolgen om het volgende jaar naar de PABO
te gaan. Ik ga tot het einde van het schooljaar stage lopen in groep
2/3 op de maandag en dinsdag. De rest van de week volg ik lessen
voor mijn opleiding op het ROC in Schagen. Ik heb er zin in!
Kom in de klas
In de week van 28 september kunt u weer een kijkje nemen in de klas van uw
kind(eren). We stellen de klas van 8.30u. tot 9.30u. open, per dag kunnen er 5
ouders komen. De inteken lijst hangt vanaf 14 september bij de klas.

