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Juf Aafje
Beste ouders en leerlingen,
Ik ben Aafje de Vries, intern begeleider van groep 5 t/m 8. Ik ben in april hier op school
begonnen. Hiervoor ben ik 15 jaar leerkracht geweest, waarvan 10 jaar in Den Haag Moerwijk. Als leerkracht deed ik al veel taken die horen bij intern begeleider. Ik vond dit altijd
heel leuk en wilde op een ander niveau met leerlingen bezig zijn. Vandaar de overstap naar
de functie van intern begeleider.
Het werk van intern begeleider is heel breed en het is teveel om dat allemaal op te schrijven. Ik observeer onder andere in de groepen. Dit kan zijn om het lesgeven van de leerkracht te observeren, een individuele leerling te observeren of een groep als geheel. Verder
werk ik samen met de leerkrachten om de ontwikkeling van de leerlingen in de gaten te
houden als het gaat om leren en hoe kinderen in hun vel zitten. Ook kan de leerkracht mij
vragen mee te denken over het onderwijs in de groep.
Uiteraard kunt u mij ook vragen om mee te denken over de opvoeding van uw kind of als u
met andere zorgen rondloopt. Ik werk op dinsdag, woensdag en vrijdag en sta op dinsdag
en vrijdag ook bij de deur in de ochtend.
U bent altijd welkom om langs te lopen.
Juf Aafje.

Groep 2 leert rijmen
Rijmen en dichten, zegt Sint.
Is iets wat ik prachtig vindt.
Elk kind moet het dichten leren.
Is het moeilijk, toch proberen.
Alle kinderen uit groep 2.
Deden daarom heel goed mee.
Pak rijmt op zak
en stoomboot
rijmt op pepernoot
O, zegt Piet
Ik kan dat niet!
Lieve Piet. Ga naar groep 2.
Doe daar met de kinderen mee.
Is het moeilijk, blijf proberen.
Zo kan je het rijmen leren.
Sint.

Optreden popband groep 7A
De LKP optredens komen er weer aan en dat betekent dat er ook weer een popband gaat
optreden.
Op woensdag 18 december is het de beurt aan groep 7A. Spannend, want deze leerlingen
hebben pas sinds enkele maanden les in de muziekcabine. Maar er wordt hard geoefend
dus het optreden gaat helemaal goed komen!
Ze gaan het liedje Old Town Road van Lil Nas en Billy Ray Cyrus spelen. Komt dat zien!

