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Nieuws uit de groepen 

 

 

Nieuws algemeen 
 
Open Coffee dinsdag 1 november 
 
Op 1 november is er een Open Coffee om 8.30 uur in de 
personeelskamer. Als u uw kind naar school heeft gebracht schuift u 
aan voor een heerlijk kopje koffie. Ouders ontmoeten elkaar en ook de 
MT- leden zijn er bij aanwezig.  
 
 
 
 
 
Thema vreedzame school: “we lossen conflicten zelf op” 
 
We werken met het programma vreedzame school. De lessen van de 
vreedzame school doen we in alle groepen. De thema's lopen parallel 
aan elkaar. Op deze manier leren we kinderen van groep 1 t/ 8 hoe je 
goed om kunt gaan met elkaar. Op 14 november starten we met het 
thema "conflicten lossen we zelf op".  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht van 

evenementen: 
 
24-10  
t/m 30-10 Herfstvakantie 
31-10 Luizencontrole 
2-11   Beleidsdag Kerobei 
          12.00 school uit 
10-11 Sint Maarten 
23-11 Sinterklaasviering 

 

Jarigen: 
22-10 Jessica Dekkers 
25-10 Seyitcan Kumcu 
          Ilse Muijres 
26-10 Marwan Mahrach 
          Quinn Hermans 
27-10 Dahab Rziki 
28-10 meneer Lambert 
1-11 Davey van Beek 
2-11 Hana Mujezinovic 
4-11 Danny Berendsen 
6-11 Felicia de Kaste 
7-11 Vince Broekman 
         Luc Hermans 
8-11 Jim Hartjes 
12-11 Jana Hartjes 
          Mehmet Kurt 
14-11 Makay Borg 
15-11 Lynn Gielen 
          Felicia Celeska 
          Thijmen Verstappen 
16-11 Aniek Palmen 
19-11 Jamie Cheung 
21-11 Martim Queirós  
          Piedade 
22-11 Mert Palut 
23-11 Jayden Ghijsen 
 

HINT! 
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Ouderavond 23 november over basisschool Natuurlijk! 
 
We zijn met het team aan de slag om goed naar ons onderwijs te kijken.  
Wat gaat goed, waar zijn we trots op, wat kan beter en wat hebben onze kinderen nodig in goed 
onderwijs. Hoe sluiten we optimaal aan bij onze kinderen?  
Graag willen we hierover ook met ouders in gesprek gaan. We zijn heel benieuwd wat ouders er van 
vinden. Dit gesprek hebben we ook met onze kinderen gehad. 
De mening van kinderen en ouders geeft waardevolle input aan het teamproces.  
Op 23 november om 19.00 uur is er een ouderavond in de personeelskamer. 
Geef even aan via info@natuurlijk.kerobei.nl of u er bij bent. 
Ben er bij, uw mening is belangrijk! 
 
 
Voorstellen van onze nieuwe collega’s 
 
 
Lieve kinderen, beste ouders, 
 
Bij deze zal ik mijzelf even voorstellen als nieuwe leerkracht op basisschool Natuurlijk!. 
Mijn naam is Kelly Nelissen en ik ben 33 jaar oud.  
In woon in Tegelen samen met Frank en onze twee dochters, Juulke en Suus.  
In mijn vrije tijd hou ik van lekker uiteten gaan, wandelen met vriendinnen en lezen.  
Ik ben sinds 2005 aan het werk in het basisonderwijs.  
In de loop van de jaren heb ik als vervangend leerkracht alle groepen gehad, van groep 1 t/m 8. Alle 
leeftijden hebben hun mooie eigenschappen. 
Dit schooljaar werk ik als leerkracht van twee groepen. Op woensdag ben ik te vinden in groep 1/ 2C en 
op donderdag en vrijdag in groep 4A. 
Groetjes, Juf Kelly 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Ik zal me even voorstellen. Ik ben José Engels, 29 jaar en woon in Broekhuizenvorst.  
Mijn hobby’s zijn winkelen, lezen, afspreken met vriendinnen en lekker uit eten.  
De afgelopen 7 jaar heb ik bij De Wijnberg (speciaal onderwijs) gewerkt in de onderbouw en 
aanvangsgroep. Dit schooljaar ben ik gestart bij Natuurlijk!. Ik werk op maandag en dinsdag in groep 2-3 
en op donderdag en vrijdag in groep 3. Dit doe ik met heel veel plezier!  
Mocht je meer willen weten of vragen hebben, loop gerust even binnen in groep 2-3 of 3.  
Tot ziens! 
José Engels 
 
 
Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Monique Stoevenbelt-Leurs en ik werk vanaf dit schooljaar op dinsdag,  
woensdag en donderdag op Basisschool Natuurlijk! in groep 7 en groep 8.  
Ik ben getrouwd met Koen en we hebben 22 maart 2016 een zoontje gekregen,  
zijn naam is Teun. Ik vind het leuk om gezellige dingen te doen met familie en vrienden,  
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zoals lekker eten, winkelen of een feestje vieren.  
Verder vind ik het erg gaaf om verre reizen te maken, samen met Koen heb ik al veel van de wereld 
gezien. Mijn favoriete land is Zuid-Afrika. Je hebt daar prachtige natuur en veel gezellige steden en 
dorpen. Op vakantie maak ik graag mooie foto’s, dat is ook een van mijn hobby’s. Tekenen vind ik erg 
leuk om te doen en ik probeer iedere week een stukje te gaan hardlopen.  
De afgelopen 9 jaar heb ik in Den-Bosch gewoond en gewerkt op een basisschool, maar ik vind het 
heerlijk om nu weer terug te zijn in Venlo. Lekker weer venloos praten en vastelaovend vieren!  
Hopelijk tot snel eens,  
Groetjes juf Monique 
 
 
Hoi!  
 
Mijn naam is Joni Saämena en ik ben 24 jaar oud.  
Ik woon in Venray en ik vind het heerlijk om te sporten, films te kijken en uiteten te gaan. 
Dit schooljaar ga ik aan de slag op bs. Natuurlijk! 
Op dinsdag en woensdag ben ik de juf van groep 1/2b en op vrijdag van groep 1/2a.  
Op maandag en donderdag ben ik ter ondersteuning voor een aantal groepen 
Ik heb er ontzettend veel zin in! 
 
 
 
Hallo, 
 
Ik ben Rümeysa Höker en ik ben 18 jaar oud. 
Mijn hobby's zijn voetballen, turnen en zingen.  
In mijn dagelijks leven ga ik vaak met vriendinnen shoppen en iets leuks doen met mijn familie. 
Ik zit op de Gilde opleidingen en studeer Helpende zorg & Welzijn niveau 2 leerjaar 2. Hierna wil ik 
pedagogisch medewerker studeren. Daarnaast heb ik ook een klein baantje, ik pas op mijn 2 kleine 
neefjes. 
 
 
Fijne herfstvakantie 
 
We wensen alle kinderen en ouders een fijne herfstvakantie. Even heerlijk uitwaaien en genieten van 
samen leuke dingen doen. Veel plezier en tot maandag 31 oktober. 
 
 
 

 

 

 

 

Team Bs Natuurlijk!  
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