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Nieuwsbrief juni 2016
Hierbij ontvangt u, als betrokkenen bij de weekendschool "Toppers op Zondag" in Twente, de
Nieuwsbrief van juni 2016.

 Het weekendschooljaar is inmiddels afgesloten met presentaties in alle groepen en de kinderen
hebben een certificaat van deelname ontvangen.

 Na de zomervakantie starten we weer met 1e jaargroepen in Almelo, Enschede en Hengelo.
 Tevens starten er twee 2e jaargroepen Talentontwikkeling.

Van de voorzitter
Enkele weken geleden hebben wij op een warme zondagmiddag
met alle direct betrokkenen rondom de weekendschool het
schooljaar afgesloten. De coaches, vrijwilligers, onze manager
Ans Rotting en het bestuur hebben het jaar geëvalueerd en de
enthousiaste verhalen uit de verschillende groepen werden
gedeeld. Ook namen wij afscheid van een drietal coaches.
Patricia, Chantal en Lisa nemen na vele jaren zich in gezet te
hebben voor de Toppers op Zondag afscheid.
 
Lees verder

Even voorstellen: Mieke Brummer
Mijn naam is Mieke Brummer, geboren en getogen in Almelo. Ik
ben 35 jaar en woon samen met Maikel en we hebben 3
kinderen : Laurens (9), Quinten (5) en Donna (3). Ik ben een
levensgenieter, ga graag op vakantie of naar de camping, ik lees
graag en we gaan regelmatig uit eten of naar de bioscoop. Ik
geniet van mijn gezin en ga graag met mijn gezin erop uit, ook
sport ik 1 keer per week. Ik ben voorzitter van de ouderraad van
de peuterspeelzaal het Binnenhof. Tevens ben ik hulpouder op
de Vrije School Almelo.
 
Lees verder

http://mailing.digidee.nl/t/r-e-sirhuud-l-r/
http://mailing.digidee.nl/t/r-l-sirhuud-l-j/
http://mailing.digidee.nl/t/r-l-sirhuud-l-d/


Even voorstellen: Nicole van de Zweerde
Mijn naam is Nicole van de Zweerde. Ik ben geboren op 9
augustus 1980 in Hengelo. Ik ben getrouwd en woon met mijn
gezin in Borne.

 In 1998 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Edith Stein. Ik
ben groepsleerkracht van groep 3 en ben gespecialiseerd in de
leerlingenzorg. Dat doe ik nog steeds met veel plezier. Ook
werkte ik in het verleden bij ’t Roessingh. Daar was ik werkzaam
op de weekendopvang van de kinderkliniek. Ik was
verantwoordelijk voor de invulling van het weekend met de
kinderen waarbij we gezamenlijk activiteiten ondernamen.
 
Lees verder

” Wow, wat is dat abstract” !!
Wie zijn Han Meyer en Trudie Lucardie?
Han en Trudie verzorgen  inmiddels al 7 jaar een thema “kunst
en cultuur” voor  de weekendschool.

 Han is geborene en getogen in Enschede en bezocht hier de
AKI ( Kunstacademie); hij studeerde grafisch ontwerpen. Later,
in Amsterdam werd hij gegrepen door de fotografie. Hiervoor
volgde hij een opleiding in Apeldoorn en Den Haag .
 
Lees verder

Thema Ondernemen
Dit schooljaar is het thema Ondernemen in een aantal groepen
uitgevoerd. Bij dit thema leren de kinderen wat je allemaal moet
doen om een goede ondernemer te worden en te zijn.
In 4 zondagen zetten de kinderen een eigen onderneming op en
werken ze toe naar een markt waarop de kinderen hun
producten en diensten verkopen.
In 4 zondagen leren ze een ondernemingsplan maken, leren ze
wat marketing is, hoe je de communicatie kan regelen, hoe je
met het budget om moet gaan, hoe je winst kan maken en hoe je
met enthousiasme je producten verkoopt.
 
Lees verder

Heeft u vragen over de
weekendschool of wilt u sponsor
worden? Bel dan met Ans Rotting

 (06 2007 9511) of kijk op
www.toppersopzondag.nl

Contact
Stichting Weekendschool

 “Toppers Op Zondag”
 in Twente

 Contactadres:
 Bouwhuishorst 15

 7531 EX Enschede

Wanneer u deze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen kunt u zich hier afmelden.
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