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Belangrijke Data:

SEPTEMBER
08-09: fotograaf Kerkstraat
09-09: fotograaf J.v. Deventerstraat
15-09: vossenjacht
27-09: groep 1 t/m 8 vrij

Nieuwe leerlingen
Imme Balster

apen

Anouk Rietman

apen

Job van de Worp

apen

Eline van Dijk

apen

Daan Zeewuster

apen

Marijn ten Tije

apen

Zoë Haverhoek

apen

Ryan Koers

dolfijnen

Diego Halkers

dolfijnen

Lieuwe Boer

konijnen

Hadewych Stam

konijnen

Mariloes Brands

konijnen

Noa Burink

konijnen

Djamila Samake

konijnen

Aaron Kammelaar

groep 3a

De jarigen van deze maand!
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SEPTEMBER

Groep

Imme Balster
Imre Filusch
Kyan Rijsdijk
Dagmar Teunis
Djamila Samake
Niek Wijtten
Jaimy de Bruin
Yara van de Leur
Tristan de Vries
Roos Veenendaal
Mette Cents
Joah van Dort
Kristel Kleyer
Milan Milanowski
Fabian de Vries
Carlita Ruigrok
Keje Breshamer
Maud Olthof
Jakob Kok
Liza Jaarsveld
Kenji Preuter
Levi Warnier
Tom Habers
Yannick Mulder
Demi Eijsten
Mats Ganzevles

1 apen
3B
7A
3B
1 konijnen
2 beren
7A
4A
7A
5A/6A
5B
2 beren
7B
3B
2 kikkers
7B
8B
4B
4A
5B
6B
8B
2 vlinders
3B
8A
4B

OKTOBER

Groep

Sylt van Luijk
Mike Zomerhuis
Mitchell Jongsma
Levi Rijk
Norviënska Vlaswinkel
Sophie Grijpma

2 kikkers
5C
5A/6A
5B
2 beren
7B

Welkom
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad!
Wij vonden het fijn om iedereen maandag 14 september augustus weer te ontmoeten. Veel bekende gezichten.
Maar ook een aantal nieuwe gezichten. Allemaal van harte welkom!
Doe maar mee!
Kijk, de dag gaat weer beginnen,
schuif maar aan.
Praten, zingen, stil van binnen,
openstaan:
voor een vraag, een nieuw idee.
Even tijd en ruimte maken
voor de dingen die ons raken:
doe maar mee!
Touchscreens
Misschien heeft u het al gezien? Er zijn in de vakantie in alle klassen nieuwe borden geplaatst. Het voor ons allemaal nog even wennen met hier een daar een klein opstartprobleempje, maar het werkt heel fijn en prettig.
Vossenjacht.
Op vrijdag 15 september vieren wij met de kinderen en de ouders de start van het nieuwe schooljaar met een spetterende vossenjacht door de wijk.
Deze vossenjacht duurt ongeveer een uur. Samen wandelen is leuker dan alleen, dus
ouders, opa’s, oma’s mogen ook gezellig mee. We willen wel graag benadrukken dat de
kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene op jacht kunnen gaan.
Schoolgids & kalender
Vanaf dit schooljaar zijn de schoolgids en de kalender alleen digitaal beschikbaar. De
kalender staat al op onze website.
Fotograaf
Op vrijdag 8 september komt de fotograaf op school, op locatie Kerkstraat en op maandag 11 september op de locatie Jacob van Deventerstraat.

Even voorstellen.

Vanaf dit schooljaar ben ik locatieleider van RKBS Adwaita locatie Kerkstraat. Daarom wil ik mij graag even aan u
voorstellen. Mijn naam is Wilma Krol. In 1990 ben ik begonnen als leerkracht in het basisonderwijs en ik heb sindsdien gewerkt op verschillende scholen in de gemeenten Hardenberg en Deventer. Omdat geen kind gelijk is, wil ik
graag alle kinderen dat geven wat zij nodig hebben, zodat zij een goede basis meekrijgen voor de toekomst. Om
dat te realiseren heb ik me geschoold in het werken met hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme stoornis
spectrum. Vanaf 2010 ben ik steeds meer gaan werken in het management en heb daarnaast de opleiding tot
directeur basisonderwijs gevolgd. In oktober hoop ik daarvoor mijn diploma te behalen.
Ik woon in Deventer samen met mijn man en onze drie kinderen van 17, 18 en
20 jaar. In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen of mountainbiken. Binnenshuis ben
ik vaak te vinden op de bank met een goed boek of achter mijn naaimachine om
te quilten.
Samen met het team wil ik me de komende tijd inzetten om goed onderwijs te
verzorgen voor alle kinderen op Adwaita. Heeft u vragen of wilt u gewoon even
komen kennismaken, kom dan gerust even langs op kantoor of spreek me aan
op het plein of in de hal. Mijn werkdagen zijn dinsdag, woensdag en vrijdag.
Met vriendelijke groet,
Wilma Krol

Even voorstellen!

Wie weet hebben jullie mij vorig jaar al gezien tijdens het
naschoolse sportaanbod voor groep 1 t/m 4, maar toch
lijkt het mij goed om jullie te informeren over wie ik ben
en wat ik het komende jaar op de Adwaita ga doen!
Mijn naam is Niels de Vries en ik ben woonachtig in het
dorpje Neede in de Achterhoek. Ik ben 30 jaar en getrouwd met Joyce. Mijn grootste hobby is sport en dan
met name voetbal.
Ik werk sinds 2010 bij Sportbedrijf Deventer, waar ik
werkzaam ben als combinatiefunctionaris sport (en vakleerkracht). Ik heb in deze periode op verschillende
scholen (en wijken) gewerkt binnen Deventer en aanstaand jaar zal ik werkzaam zijn op de Adwaita (dinsdag
en donderdag) en de Prins Mauritsschool (vrijdag).
Het komende jaar ga ik (samen met de groepsleerkrachten) aan de slag met het sportaanbod op de Adwaita.
Onder het sportaanbod vallen verschillende aspecten:
gymlessen, naschoolse sport, sporttoernooien en spelen
op het plein. planning voor de laatste twee periodes van
dit schooljaar, projecten en wellicht tijdens de gymlessen.
Ik heb er erg veel zin en wie weet treffen we elkaar dit
aanstaand jaar!
Sportieve groetjes,
Niels de Vries

Hierbij wil ik mij graag even
voorstellen!

Mijn naam is Anita Ruiter en ben woonachtig in Welsum (gemeente Olst Wijhe) ik ben 54 jaar en getrouwd met Herman, samen hebben wij twee kinderen
Michel en Angela.
Mijn hobby is mijn werk, verder geef ik nog 2 avonden
les; volleybal aan een dames groep, en gymnastiek/
turnen aan mensen met een verstandelijke beperking.
Ik werk sinds 2006 bij Sportbedrijf Deventer, waar ik
werkzaam ben als combinatiefunctionaris sport.
Momenteel ben ik werkzaam op de volgende scholen,
de TinTaan (taalschool), Pantarhei (Speciaal basis
onderwijs) en de Adwaita. Verder organiseer ik op de
woensdagmiddag (SportActief ) een sportmiddag
voor kinderen uit het speciaal onderwijs/ passend onderwijs.
Het komende jaar ga ik aan alle kleuter groepen bewegingsonderwijs geven op de dinsdag, en samen
met het team en de overblijfouders van de Kerkstraat
een programma opzetten voor het spelen op het plein.
Ik heb er zin in en we gaan er samen een sportief jaar
van maken !
Sportieve groet,
Anita Ruiter

