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Gouden Weken 
De Gouden Weken zijn goed gestart. In de Gouden Weken 
werken alle leerkrachten aan de groepsvorming. Het is 
belangrijk om een goed pedagogisch klimaat te creëren. 
Vanwege de wisselende leerlingenpopulatie werken de 
leerkrachten op Interschool gedurende het hele schooljaar 
aan de Gouden Weken, in de eerste zorgvergadering gaat 
het team nader in op dit onderwerp.  
 
Babynieuws!  
Er is babynieuws op Interschool. Op 13 juli is juf Melissa 
bevallen van dochtertje Milou. Juf Ilse is op 27 juli bevallen 
van dochtertje Mirte. We wensen beide gezinnen een fijne 
kraamtijd en heel veel geluk en gezondheid!  
 
Lex de Leeuw 
Wanneer je Interschool binnenloopt kom je onze 
schoolmascotte tegen. Lex de Leeuw is onze PBS mascotte. 
Lex laat de leerlingen –vaak op een grappige manier– zien 
hoe het moet en helpt ons er allemaal aan herinneren.  
We vinden het belangrijk dat iedereen, leerlingen, ouders 
en leerkrachten, goed en plezierig met elkaar omgaat. Elke 
dag besteden de leerkrachten aandacht aan het aanleren 
van sociale vaardigheden. Hierbij gaan we uit van een 
positieve aanpak, deze baseren we op Positive Behavior 
Support (PBS).  
 
Muzieklessen  
Vanaf maandag 5 september komt juf Mariëlle weer wekelijks 
op school om muzieklessen te verzorgen aan alle groepen.  
 
Studiedag PBS  
Op woensdag 21 september verzorgt het PBS-team een 
studiedag over Positive Behavior Support. Deze studiedag zal 
in het teken staan van interventies, het registratiesysteem en 
het schoolbreed beloningssysteem.  
Interschool is deze dag gesloten. 
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Welkom 
Juf Janine is gestart met haar werkzaamheden op Interschool. Juf Janine heeft in 
het verleden al eens op Interschool gewerkt en is na de zomervakantie gestart 
in de taalklas midden/bovenbouw. We wensen juf Janine heel veel succes en 
plezier bij ons op school.  
 
Stagiaires  
Dit schooljaar verwelkomen we drie nieuwe stagiaires. Juf Nina loopt  
stage in groep wit. Juf Nina zit op de Lerarenopleiding en loopt stage op de  
dinsdag. Meester Giovanni loopt op de dinsdag stage in groep groen.  
Meester Giovanni volgt ook de Lerarenopleiding. Juf Daniek loopt stage in groep 
paars, juf Daniek volgt de opleiding Onderwijsassistent en loopt drie dagen per 
week stage. Juf Daniek loopt stage op de woensdag, donderdag en vrijdag. We 
wensen alle drie veel succes en plezier bij ons op school, en bovenal een leerza-
me tijd!  
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