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WIST U DAT...?
… de juffen elke dag werken
aan het onderwijs? De kinderen
kunnen werk doen op papier en/of op
de computer. Vanaf volgende week
proberen we ÁLLE KINDEREN les te
geven vanaf de computer. De juffen
zullen u vertellen hoe dat gaat. Helpt
u uw kind in te loggen op het juiste
moment? Zo doen we het samen!

VERJAARDAGEN
31 maart: Amira
7 april: Lauri
8 april: Mohammed
9 april: Marouan
16 april: Massimilano & Benaissa
17 april: Emily
18 april: Liam
22 april: Imran & Damian
23 april: Milan
24 april: David

... JOCELIEN HELMINK de nieuwe juf
van groep 7/8 is? Zij is 31 jaar en
woont in Arnhem, samen met haar
partner en kinderen. Zij werkt nu nog
in Oosterbeek. Vanaf maandag 20
april komt zij bij ons werken in de
beide groepen 7/8. Ze heeft er heel
veel zin in en hoopt jullie allemaal zo
snel mogelijk te ontmoeten!

... LINDA BAKIC de nieuwe juf van
groep 2/3 is? Ze heeft er veel zin
in, ondanks de rare start nu door
het Corona-virus. Linda is
getrouwd en heeft drie kinderen.
Haar hobby’s zijn lezen, koken,
bordspellen spelen en wandelen.
Ze verheugt zich erop jullie en
jullie kinderen te leren kennen!

BELANGRIJKE DATA
Op donderdag 2 april ontvangt
ieder kind van de Monchyschool een tasje
met een paar kleine cadeautjes aan de deur!
Op dinsdag 28 april horen we weer hoe het verder
gaat met de basisscholen in Nederland.
De Monchyschool is dicht tot in ieder geval 11 mei.
De meivakantie is van 27 april tot en met 8 mei.

HOE GAAT HET THUIS?
Wat is er voor ons allemaal veel veranderd! De kinderen kunnen niet
naar school. We zorgen voor schoolwerk en we helpen de kinderen dat
werk te plannen. De juffen bellen met jullie om te horen hoe het thuis gaat.
Jullie proberen je eigen werk te combineren met het helpen van de
kinderen. Dat is een zoektocht. Heeft u vragen over het schoolwerk? U
kunt de juf altijd een mailtje sturen. Dan krijgt u snel mogelijk antwoord.
Heeft u onze filmpjes op Facebook gezien? Daar ziet u ook foto’s van
kinderen - hoe zij thuis aan het werk zijn. Heeft u een foto van uw kind dat
op Facebook mag? Stuur het naar de juf of naar het mailadres van school.
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