Beste ouder(s), verzorger(s),
We zijn inmiddels weer een weekje bezig na de herfstvakantie. Iedereen heeft heel lekker kunnen
uitrusten en vele zieken zijn weer beter. Fijn!
In de komende weken hopen we dan ook dat we geen groepen naar huis hoeven te sturen. We
wachten ook weer af wat Premier Rutte ons volgende week weer gaat vertellen over de maatregelen
t.a.v. Covid. Ondertussen proberen we hier op school ons echt te houden aan deze richtlijnen, voor
de kinderen en de leerkrachten.
We zullen u op de hoogte houden via mail. Maar we zijn ook bezig een ouderapp te installeren, zodat
u wat vaker van de groep berichtjes krijgt hoe het in de klas gaat. Als deze app klaar is, krijgt u van
ons alle informatie die u nodig heeft. In deze tijd is elkaar informeren nog meer van belang dan
anders. Zeker als u niet zomaar de school binnen kunt lopen.
U hoort het binnenkort!

Met vriendelijke groet,
Monique Klaassen
Directie

Stagiaires
Hallo!
Mijn naam is Alicja Boczkowska en ik loop stage op donderdag bij juf Christel in groep 3 en 4.
Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Lieshout. Ik ben nu bezig met mijn 1ste jaar opleiding Pedagogiek op
Fontys in Eindhoven. Mijn grootste hobby is muziek.
Ik heb zelf op de Basisschool de Troubadour gezeten, dus ik vind het heel leuk dat ik hier stage kan
lopen!
Mijn grootste droom is om later een Pedagoog te worden en met kinderen te werken. Ik vind de
ontwikkeling van het kind het meest interessant en wil daar mijn kennis ook in verrijken.
Ik kijk echt uit naar mijn stage bij de Westwijzer!

Verzuim
Wanneer uw kind ziek is, laat u dit de school weten. We merken dat het voor ouders soms lastig is te
bepalen of een kind echt ziek ik. Klachten zoals buikpijn of hoofdpijn zijn niet altijd goed in beeld te
krijgen. Koorts is duidelijk. Het kind is ziek. En dat betekent uitzieken thuis.
Wij merken dat bij ziekte soms kinderen lang thuis zijn. Soms meer dan een week. De GGD geeft aan
dat dit voor een kind wel heel lang is. Kinderen genezen namelijk sneller dan volwassenen.
Mocht u als ouder het lastig vinden te bepalen of uw kind weer naar school kan, dan kan de jeugdarts
van de GGD u wellicht helpen. U kunt dit op school aangeven. Wij willen daar graag in ondersteunen.

Even voorstellen MR-leden...
Hallo, mijn naam is Karin Seijkens en ben de moeder van Mila Seijkens (wijzer 3, groep 6).
Sinds dit jaar ben ik deelneemster van de MR.
Ik heb me aangemeld omdat mijn dochter nu in de bovenbouw zit en ik meer wil weten over het
reilen en zeilen in het basisonderwijs.
Naast het moederschap en de MR, besteed ik mijn tijd aan mijn werk in de
voedingsmiddelenindustrie als quality managementassistent.
Ook ga ik zelf nog een keer per week naar school en volg ik lessen bij
een modevakschool om daar zelf kleding te vervaardigen.
Op de spaarzame momenten die nog over zijn naast het huishouden,
houd ik van gezelligheid en trek ik er graag op uit naar de speeltuin of
naar de stad.
Ik hoop dit jaar aan de MR een bijdrage te kunnen leveren door mijn
open blik en daarmee de kijk op zaken kenbaar te maken die op dat
moment spelen.
Input is daarbij van harte welkom. Dus tref je me op het schoolplein of
bij de speeltuin en je wilt graag dat ik iets inbreng bij de MR, aarzel dan niet om me aan te spreken.

Mijn naam is Sharon Terbeek, moeder van Lotte uit groep 8 en sinds juni
2019 lid van de MR. Ik vind het fijn een bijdrage te kunnen leveren, zodat
de kinderen met plezier naar school gaan en ieder kind zich op zijn/haar
eigen manier kan ontwikkelen. Op dit moment werk ik thuis als gastouder
voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Mocht iemand vragen, opmerkingen of
ideeën hebben, dan kun je me altijd aanspreken!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Susan van Aerle, samenwonend met mijn partner Frank en sinds
een half jaar moeder van een dochtertje Jill. Op school ben ik werkzaam als
leerkracht in Wijzer 3. In mijn vrije tijd ga ik graag wielrennen, een stuk wandelen
of lekker uit eten.
Sinds 2016 heb ik plaats mogen nemen in de MR. Ik vind het heel interessant om
de schoolontwikkelingen goed te volgen en me hierin te verdiepen. Verder vind ik
het belangrijk om goed contact te onderhouden met ouder(s)/verzorger(s) en te
horen wat zij vinden van de ontwikkelingen op onze school. Dit komt in de MR
dan ook naar voren. Mocht u ooit vragen, opmerkingen of suggesties hebben voor onze school, dan
hoor ik het uiteraard graag van u.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage komt er weer aan.
U krijgt een brief via uw kind mee naar huis.
Wanneer? In november kunt u de brief verwachten.

