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EVEN VOORSTELLEN
De studenten van schooljaar 2020-2021 stellen zich aan u voor;

Hallo allemaal,
Mijn naam is Sabine van der Werff, ik ben 19 jaar en woon
in Waalre. In mijn vrije tijd doe ik veel werken in de horeca,
oppassen en leuke dingen doen met vrienden zoals,
winkelen en borrelen op het terras.
Ik studeer Pedagogiek op Fontys Hogescholen in
Eindhoven. Daarvoor heb ik de MBO opleiding sociaal
cultureel werk afgerond. Tijdens mijn vorige opleiding heb ik
al veel ervaring mogen op doen op stage plekken zoals;
Playing for Success, Meneer Rick en in het zonnige land
Malta! Dit jaar kom ik jullie team versterken en sta ik op de
donderdagen in groep 6. Ik heb er veel zin in om de
kinderen beter te leren kennen en te helpen in de klas!

Hoi hoi,
Mijn naam is Nienke Cox en ik ben 17 jaar. Ik zit nu in het
tweede jaar van de opleiding Onderwijsassistent bij het
Summa College. Dit hele schooljaar zal ik iedere maandag
en dinsdag stage lopen in groep 3a bij juf Jolanda en juf
Susan. Zelf woon ik ook in Valkenswaard en in mijn vrije tijd
sport ik graag, vind ik het leuk om foto’s te maken en doe ik
graag leuke dingen met vrienden.
Ik kijk erg uit naar mijn stagejaar op deze school!

Hoi!
Als nieuwe stagiaire wil ik me graag even aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Simone Vermeulen en ik woon in
Valkenswaard. Mijn hobby’s zijn oppassen, sporten,
afspreken met vriendinnen/familie en winkelen. Ik ben
eerstejaars student op hogeschool de Kempel en zal dit
schooljaar op basisschool Agnetendal stage lopen. Het
eerste half jaar loop ik stage bij groep 1 en 2, het tweede half
jaar is nog niet bekend. Ik volg deze opleiding omdat ik het
leuk vind om met kinderen om te gaan en ze graag begeleid
bij hun ontwikkeling. Over 4 jaar hoop ik dat ik mijn Pabo
diploma heb gehaald zodat ik zelf voor de klas kan staan. Ik
hoop er samen met jullie een fijne tijd van te gaan maken. Ik
heb er heel veel zin in! Spreek me gerust aan als je vragen
hebt! Ik maak graag een praatje :)
Groetjes Simone

HET WORDT WEER LANGER DONKER
Beste kinderen en ouders,
De klok is aan het eind van de herfstvakantie weer verzet en dat betekent dat de dagen donkerder
gaan worden.
Het is dan heel belangrijk dat we in het verkeer goed
zichtbaar zijn.
Ga samen een keer kijken in het donker wanneer jij
goed zichtbaar bent.
Doen je lampen het allebei goed?
Val je zelf op of zijn je kleren te donker?
Moet je een hesje aan?
Heb jij genoeg reflectoren op je fiets?
Zorg er goed voor dat jij zichtbaar bent, want dan kunnen de andere bestuurders jou goed zien en
is het verkeer voor iedereen een stuk veiliger.

