Nieuwsbrief
OBS de Wereld, Schaepmanstraat 161, 6702 AV Wageningen, tel. 0317-413029 SEPTEMBER
e-mail: info@obsdewereld.eu
www.obsdewereld.eu

2020

Nieuwe leerlingen
Gerei, groep 1/2B
Rafael, groep 1/2B
Djaylano, groep 1/2A
Nadia, Schakelklas
Wij wensen jullie een fijne tijd toe op school!
Welkom
Maandag 31 augustus is het nieuwe schooljaar begonnen.
Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn en wij wensen jullie
veel plezier op school!
Geen Ouderweken en Startgesprekken
De Ouderweken gaan dit jaar helaas niet door i.v.m. de Corona
Maatregelen.
Ook de Startgesprekken zullen om deze reden niet doorgaan.
Mocht u hier toch behoefte aan hebben dan kunt u contact
opnemen met de leerkracht van uw kind om te kijken naar een
andere oplossing.

Voorstellen nieuwe teamleden
Hallo allemaal,
Graag zou ik mij even willen voorstellen. Mijn naam is Nina Gaasbeek. Ik ben 27 jaar oud.
Op dit moment woon ik in Ede samen met mijn vriend, dochter van bijna 1 jaar en een hond.
Het komende schooljaar ben ik op maandag, dinsdag en woensdag de juf van groep 1/2b. Ik
ben juf geworden, omdat ik gek ben op kinderen en ik vind het mooi om te zien hoe een kind
zich ontwikkelt en daar draag ik graag een steentje aan bij.
Samen met de kinderen hoop ik er een mooi, leerzaam en een gezellig schooljaar van te
maken! Met vriendelijke groet, Nina Gaasbeek
Ik ben Feryal Odeh, ben 43 jaar en kom uit Syrië. Sinds 5 jaar woon ik in Nederland met mijn
gezin (man en 3 kinderen) we wonen in Wageningen. Ik heb de opleiding voor
onderwijsassistent gedaan. Ik werk 4 ochtenden als onderwijsassistente in de groepen 6/7 en
7/8. Groetjes, Feryal.
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Corona Regels
Hierbij willen wij u attenderen op de Corona Regels die wij hanteren, u kunt ze vinden in het
ouderportaal.

Nieuwsbrief stopt
Met ingang van 1 januari ontvangt u geen nieuwsbrief meer van ons. Mededelingen,
informatie, brieven enz. ontvangt u vanaf dan via het Ouderportaal.
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