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Beste ouders, verzorgers en relaties,

Naschoolse activiteiten op het Life College
Sinds vorige week zijn de naschoolse activiteiten op het Life college gestart waar een
aantal leerlingen zich voor heeft aangemeld. Wij hopen op mooie ervaringen natuurlijk dit
schooljaar. Het aantal leerlingen dat meedoet is wederom wat toegenomen; onbekend
maakt onbemind in het eerste samenwerkings jaar maar nu we het derde jaar ingaan geldt
vooral: Als er één schaap over de dam is’.

Pauzesport na de herfstvakantie ook op dinsdag
De pauzesport op donderdagen hebben we mogen uitbreiden met een tweede dag: dinsdag.
Je mág meedoen, maar het hóeft niet. Dat het mág maar niet móet is ook wel eens leuk
om op school te kunnen aanbieden want eerlijk = eerlijk: het lesrooster is toch een
moet-dingetje, zelfs een léuk lesrooster :-)
En wat leerlingen ook prettig vinden: Soms wil je meedoen, soms misschien eens niet. En
dat is dan ook oké en je hoeft ook niet uit te leggen waarom je eens niet mee wil doen.
Ja, de pauzesport houden we er graag in en we zijn blij met de uitbreiding.

Blijdorp
Onze collega’s van de klassen 1b en 2a konden niet langer hun vakantiegevoel uitstellen en
zijn met hun klassen daarom voor de vakantie samen naar Blijdorp gegaan voor een
educatief uitje. Onder het genot van een kopje koffie hebben zij een prima
pre-vakantiedag doorgebracht en leerlingen hadden een leuke invulling; Blijdorp had dat
weer prima voor elkaar.

Ouderklankbordgroep
Als u wel eens met uw kind aan de zijlijn staat bij een voetbalwedstrijd weet u ook wel:
iedereen is ineens coach, kenner en trainer. Welnu; kom dat ook bij ons doen en informeer
de schoolleiding, bekritiseer plannen, breng ideeën, denk met ons mee. Wilt u zich
aanmelden (of wilt u zich liever vooraf informeren)?; een beller is sneller
#mailenmagnatuurlijkook
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Stage voor alle leerlingen voor de herfstvakantie #positief
Op een enkele leerling na hebben alle leerlingen 3KB en 4KB al vóór de herfstvakantie een
stage gevonden. Dat is een uitstekend resultaat en hetzelfde geldt voor de leerlingen in
onze klas MBO1.

Meneer Dijks
Meneer Dijks is verhuisd en heeft daarbij oma’s servies uit zijn handen laten vallen. Heeft
u nog een oud theekopje, juskom of ontbijtbordje in een kast liggen: geef maar mee
maandag na de vakantie.

Nieuwe collega´s
Na de herfstvakantie komt meneer Van Rijn ons team versterken en vanaf 1 december
verwelkomen wij ook mevrouw Bregman als nieuwe collega.
Meneer Van Rijn zal als onderwijsassistent mentoren in de klas gaan ondersteunen.
Mevrouw Bregman is aangesteld als schoolcoach en is daarmee de gewenste naaste collega
van mevrouw Keupers.

Met vriendelijke groet,
Margareth Dalmeijer
namens het team van het Ilex College

