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JUFFENDAG
Beste kinderen en ouders,
Op woensdag 3 juli willen wij (de juffen) graag onze verjaardag vieren!
En omdat de juffen het soms een beetje druk hebben willen wij dit graag lekker
rustig houden☺
Daarom hebben wij gekozen voor een pyjama party!!!!
De kinderen mogen deze dag helaas niet uitslapen, maar mag iedereen wel in
pyjama op school komen!!!
Ook mogen de kinderen op deze dag een lievelingskussen of -knuffel
-of zitzak meenemen.
Er worden deze ochtend verschillende activiteiten gedaan.
We beginnen de dag met een modeshow (trek dus je mooiste slaap outfit aan).
Daarna gaan wij door de school wat leuke activiteiten doen!
Wij sluiten tot slot de ochtend af met popcorn en limonade tijdens een leuke film in
de klas.
! Cadeautip:
Zelf hoeven wij geen cadeautjes.
Wij zouden het heel leuk vinden om geld in te zamelen voor kinderen met diabetes,
om precies te zijn voor de “Bas van der Goor FOUNDATION”.
Alle kleine donaties zijn welkom voor dit mooie doel. Dit is bedacht door Attila uit
groep 8. Attila heeft zelf ook diabetes - type 1.
U ontvangt van ons via Social Schools nog een filmpje waarin Attila u persoonlijk
uitnodigt om ons te helpen met het inzamelen van geld hiervoor.
Wij willen als school Attila hiermee heel graag een hart onder de riem steken en
naast hem uiteraard ook alle andere kinderen die te kampen hebben met deze
vervelende ziekte!
Groetjes,
Juf Francis en juf Sanne
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UITNODIGING OPENING OP HET PLEIN

www.cbsboterdorp.nl

Het huidige schooljaar is nog volop in beweging, maar daarnaast zijn wij uiteraard al
druk bezig met alle voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Deze start op maandag 2 september, iedereen dan hopelijk vol frisse zin in een
mooi jaar!

info@cbsboterdorp.nl

Wij willen ook samen met u en de kinderen dit nieuwe schooljaar graag openen!
Daarom nodigen wij u uit voor de opening op het plein. Om iets te drinken en even
bij te praten met elkaar.
En voor de kinderen regelen wij natuurlijk ook iets lekkers!
U bent welkom op woensdag 4 september om 11.15 uur! Tot dan!

AVOND-4-DAAGSE
Volgende week gaan veel kinderen en hun ouders de avondvierdaagse lopen. In de
bijlage ontvangt u van ons nog de laatste informatie hierover.
Wij wensen jullie allemaal heel veel wandelplezier!

WENMOMENT VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Hoe stoer is het dat je na de zomervakantie in een hogere groep zit! Maar heel
eerlijk… dat is ook altijd een beetje spannend. Want je krijgt weer een nieuwe juf,
een nieuw lokaal, nieuwe leerstof…
Daarom gaan we al even met elkaar wennen. Nog vóór de zomervakantie begint.
Dan kunnen we al even proeven van het nieuwe schooljaar.
We gaan dit doen op de middag van donderdag 18 juli, van 13.30 – 14.15 uur.

FORMATIE 2019-2020
Veel informatie in deze nieuwsbrief gaat al over volgend schooljaar. Wat vliegt de
tijd toch!
De afgelopen periode hebben wij ons bezig gehouden met de formatie van het
aankomende schooljaar. Omdat wij helaas van twee van onze collega’s afscheid
gaan nemen, van juf Irma en van juf Nikki, zijn wij bezig geweest met het vinden
van nieuwe leerkrachten. Dat is gelukt! En daarnaast krijgen we een jaar een
onderwijsassistent, een meester nota bene!
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u van ons vandaag dan ook de
formatiebrief voor schooljaar 2019-2020.

EVEN VOORSTELLEN
Hallo ouders,
Komend schooljaar mag ik met juf Tineke
samen gaan werken bij de kleuters.
Ik heb er erg veel zin in! Ik zal mij even
voorstellen, zodat jullie een beetje weten
wie de nieuwe juf is.
Ik ben Jolanda Breman. 41 jaar.
Getrouwd met Ludo en samen hebben wij
een prachtige dochter van bijna 9 jaar oud.
Na de PABO heb ik 8 jaar als kleuterjuf
gewerkt op een basisschool in Zwijndrecht.
Daarna een aantal jaren mogen wonen in het prachtige Zuid-Limburg.
Sinds 2 jaar wonen we in Bergschenhoek. Hier heb ik mijn werk als kleuterjuf weer
opgepakt.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken, te bakken, te lezen, met mijn dochter
op stap te gaan en te hardlopen.
Ik hoop jullie na de zomervakantie te ontmoeten en er samen voor de kinderen een
mooie en leerzame schooltijd van te maken.

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Michiel en ben vanaf komend schooljaar de nieuwe onderwijsassistent
bij CBS de Boterdorp.
Ik ben 24 jaar en woon in Nieuwerkerk aan den IJssel. In mijn vrije tijd ben ik
voetbaltrainer van een meidenteam bij CVV de Jodan Boys in Gouda. Maar ik zing
ook graag! Dit doe ik in een koor en in een band.
Laatst heb ik al een ochtend meegelopen in groep 3-4 en dit was erg gezellig!
Ik kijk heel erg uit naar het nieuwe schooljaar!

EVEN VOORSTELLEN
Hallo ouders,
Mijn naam is Petra van Wagtendonk. Ik ben 22 jaar en ik
woon in Waddinxveen.
Afgelopen week ben ik afgestudeerd aan de
Christelijke Hogeschool Ede. Vanaf nu ben ik
officieel juf. Tijdens mijn studie heb ik op verschillende
scholen stage gelopen, waaronder op CBS De Acker in
Bergschenhoek. Ook ben ik twee jaar werkzaam geweest
op een school in Gouda.
Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en ik vind het dan
ook heel leuk dat ik aan de slag mag op CBS Boterdorp.
Tot snel!

STARTDIENST 2019-2020
De eerste schooldag van het nieuwe jaar, maandag 2 september, starten we met
elkaar ook in de kerk. Dit doen we samen met De Acker en De Regenboog.
Het thema van de startdienst dit jaar is: “IK HEB JOU NODIG”.
We vieren dit in de Hervormde Kerk, aan de Kerkstraat 1.
De dienst van de groepen 2/3, 3/4 en 4/5 is
De dienst van de groepen 5/6, 7 en 8 is
U bent als ouders hierbij van harte welkom!

van 11.15 - 12.00 uur
van 13.00 - 13.45 uur

