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Start nieuwe schooljaar
Na een zonnige vakantie zijn we
weer gestart met het nieuwe
schooljaar. Iedereen is gelukkig weer
gezond en vrolijk teruggekomen. We
gaan er, met uw hulp, weer een
goed jaar van maken!
Het team
In het team zult u een aantal veranderingen zien. We
hebben afscheid genomen van meester Arnold
Joseph, juf Saliha Hamadan en juf Patricia Nora.
Nieuwe leerkrachten in de school zijn juf Lisette
Mulder, juf Claudia Geel en juf Patricia Wijngaarden.
Er zijn 21 groepen met de volgende leerkrachten:
Groep 1/2 A Juf Jessy Fokkens
Groep 1/2 B Juf Ingrid Vonk
Groep 1/2 C
Juf Anne Coorengel
Groep 1/2 D Juf Mavis Schurman
Groep 1/2 E
Juf Helene Lokhorst en
Juf Louli Alders
Groep 1/2 F
Juf Marieke Hogerwerf en
Juf Lisette Mulder
Groep 1/2 G Juf Nina Vasmel
Groep 3 A
Juf Agnes Bakker en
Juf Loes Balm
Groep 3 B
Meester Marnix Meulman
Groep 3 C
Meester Wouter en
Juf Dorien
Groep 4 A
Juf Najla Amarouch
Groep 4B
Juf Pascalle Clermont
Groep 4 C
Juf Jacintha Clare
Groep 5 A
Juf Claudia Geel
Groep 5 B
Meester Jos Turgeon
Groep 6 A
Meester Ismaïl Nora en
Juf Tirzah Ashruf
Groep 6 B
Juf Shirley Orna
Groep 7 A
Juf Marja van Loon
Groep 7 B
Meester Bert-Jan Halewijn
Groep 8 A
Juf Martha Terborg en
Juf Patricia Wijngaarden
Groep 8 B
Juf Laura van Leeuwen

Eten en drinken op school
De Timotheusschool neemt deel aan het project
Jump-In. Het doel is:
“Voldoende beweging en een gezond eetpatroon
voor alle leerlingen van Jump-In scholen.
Hiermee wordt overgewicht op lange termijn
Voorkomen”.
Alle leerlingen nemen zelf voor beide pauzes eten en
drinken mee. Het drinken bestaat uit melk of water.
Voor de kleine pauze heeft groente of fruit de
voorkeur. Het eten voor de grote pauze bestaat bij
voorkeur uit bruin brood met beleg naar keuze. Dit
wordt gezamenlijk, voor of na het buitenspelen in de
klas opgegeten.

Traktaties
De leerlingen mogen op hun verjaardag een gezonde
traktatie uitdelen in de groep.
Voor gezonde traktatie ideeën kunt u kijken in de
traktatie map in de groep of op onze website.

Nieuws van de oudercontactfunctionarissen
Koffie & Meer
We starten op 14 september elke maandag vanaf
8.45 uur in de aula Koffie & Meer. Kom gerust een
keer aanschuiven om te horen over allerlei schoolse
zaken.
Cursus Opvoeden en Stress
Op 1 oktober start op onze school een cursus
Opvoeden en Stress. Aan de cursus kan een beperkt
aantal ouders deelnemen. Wilt u meedoen?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst op
donderdag 27 augustus. De bijeenkomst is van 9.00
tot 10.00 uur.
Wij maken deel uit van Stichting AMOS

Werkgroep Actieve Ouders
De werkgroep is opgezet om de actieve
betrokkenheid van ouders bij de school te
bevorderen. Wilt u als ouder een thema inbrengen?
Wilt u actief meedenken en meehelpen? Heeft u
interesse om aan te sluiten bij onze werkgroep
Actieve Ouders? Kom dan gerust langs. De eerste
vergadering van dit schooljaar is op woensdag 9
september van 8.45 tot 10.00 uur.
Heeft u vragen? Kom gerust langs. U bent van harte
welkom!
Nilofer Shaker, Diane van den Steenhoven en Mari
Ӧzkaya
Oudercontactmedewerkers
Kom op maandag 7 september naar het
theater:
‘Positief opvoeden’
Hoe gezellig is het bij u tijdens
het eten?
Hoe lang wil uw kind
computeren?
Natuurlijk wilt u dat uw kind
gezond opgroeit. U geeft een
gezond ontbijt, kookt ’s avonds eten en waarschuwt
als ze lang achter de computer zitten. Maar uw zoon
of dochter heeft soms heel andere ideeën over wat
goed voor hem of haar is. Opvoeden is soms best
lastig. Bent u ook op zoek naar handige tips? Kom
dan naar het theater. Tijdens de voorstelling worden
herkenbare situaties nagespeeld tussen ouders en
kinderen. U kunt meelachen, meedenken en
meepraten over hoe u uw kind gezond en positief
opvoedt. Ouders kunnen tips geven die de acteurs
direct naspelen. Zo hoort u ook hoe andere ouders
dat doen. Dus het is niet alleen handig, maar ook
heel grappig!
Wanneer:
Tijd:
Waar:

Bewegingsonderwijs
De leerlingen hebben twee keer per week
bewegingsonderwijs. Wilt u eraan denken uw
kind(eren) gymschoenen en gymkleding mee te
geven?
Uit veiligheidsoverwegingen en
om te voorkomen dat sieraden
op school kwijtraken vragen we
u er op te letten dat sieraden,
op dagen dat er gymnastiek is,
thuis gelaten worden.
Halen en brengen
Tijdens het in- en uitgaan van de school is het erg
druk op de weg. Er staan dan ouders die hun kind
laten uitstappen langs de weg. Ook zien we ouders
en kinderen de weg oversteken terwijl er een klein
stukje verderop een zebrapad is. Wilt u er, door het
goede voorbeeld te geven, samen met ons voor
zorgen dat de kinderen op een veilige manier naar
school en naar huis kunnen gaan?

Kinderwagens
Voor de veiligheid van onze leerlingen zijn we
verplicht de hal, de gangen en (nood)uitgangen van
het gebouw vrij te houden. Daarom is het niet
toegestaan om kinderwagens mee naar binnen te
nemen. Er is altijd wel een plekje bij de
fietsenstalling, om de wagen tijdelijk te parkeren. Op
deze manier houden we bovendien de vloer van de
school netjes.

maandag 7 september 2015
09.00 uur tot 10.30 uur
Timotheusschool

Tussen maandag 31 augustus en woensdag 2
september krijgt u een uitnodiging via uw zoon of
dochter. Hieraan zit een strookje om u aan te
melden. Vul het invulstrookje in en lever dit vóór 4
september in bij de leerkracht van uw kind. Er is
plaats voor 75 ouders.

Belangrijke data
27 augustus

31 augustus
7 september
29 september
& 1 oktober

Informatiebijeenkomst over
de cursus “Opvoeden en
stress”
Bijeenkomst Jump-In voor
ouders
Theater “positief opvoeden”
Kennismakingsgesprekken
met de leerkracht van uw
kind

Wij maken deel uit van Stichting AMOS

