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Geachte ouders, beste jongens en meisjes;
Hebt u, hebben jullie een gezellige vakantie
gehad?
De kop is er al weer bijna af. Vanmiddag zit de
eerste schoolweek er al weer op. Een week is
niks.
Eerst weer even wennen, je draai vinden, soms
heb je zin, soms helemaal niet….
Maar gezellig was het wel weer. Wij wensen u
en jullie allemaal een heel gezellig nieuwe
schooljaar.
WELKOM:
Tim van Calker (groep 1), Florian Mulder
(groep 1), Krijn Kooi (groep 1) en
Cassandra Kooistra (groep 3).
Allemaal nieuwe leerlingen. Van harte welkom
op school en wij hopen dat jullie een fijne tijd
bij ons zullen hebben.
Bovenal heten wij juf Leanne van Kalsbeek
van harte welkom. Een nieuwe leerkracht op
school. Heel fijn dat zij ons team komt
versterken.” Juf; heel veel plezier bij/met
ons…”
SPORTROOSTER:
De kinderen van groep 3 t/m 8 sporten op
maandagmiddag woensdagochtend en
donderdagochtend
Maandagmiddag 13.00 uur start groep 5-6
(Zij kunnen ‘s middags direct naar de gymzaal)
Daarna is groep 3-4 en tot slot groep 7-8. Zij
kunnen na sport direct naar huis
Woensdagochtend start groep 7-8 om 10.45
uur met meester Richard. Daarna geeft hij
groep 5-6 les. U kunt uw kind afhalen bij de
sporthal of de kinderen lopen met Meester mee
terug naar school.
Op donderdagochtend 09.15 uur heeft groep
3-4 les van Juf Martine
JEUGDTIJDSCHRIFTJES:
Juf Janneke zou graag wat jeugdtijdschriftjes
willen aanvullen in de groep. Wellicht dat u
nog wat oude hebt liggen? Zou heel fijn zijn.
Alvast hartelijk dank.

DE ZAKELIJKE OUDERRAAD
JAARVERGADERING:
Deze avond staat ingepland op maandag 01
oktober aanstaande om 20.00 uur.
De eerste reguliere OR vergadering is op
maandag 17 september a.s 20.00 uur.
De eerste MR-vergadering staat gepland op
maandag 15 oktober
INFORMATIEAVOND:
Op maandag 24 september houden wij onze
informatieavond. De avond start met een
inloop vanaf 19.15 uur.
Om 19.30 uur zal meester Richard centraal
beginnen in de Kleuterspeelzaal. De informatie
zal gaan over de nieuwe school en over het
continue rooster.
Daarna is er de mogelijkheid om de groepen te
bezoeken.
DE SCHOOLGIDS:
De schoolgids voor dit schooljaar is klaar. Het
jaaroverzicht met belangrijke data en het
vakantierooster zit vandaag los in de bijlage.
LET WEL: De Pinkstervakantie kan een week
eerder vallen. Dus de week tussen Hemelvaart
en Pinksteren. Zo krijgen wij geen korte
verknipte weken. Net zoals afgelopen jaar met
de meivakantie.
PROJECT E-WASTE GROEP 7-8:
Groep 7-8 start volgende woensdag al met een
nieuw project. Het E-WASTE project. Google
maar eens op internet.
Een leerzaam project over het gebruik,
hergebruik en recycling van elektronische
apparaten. Een team van E WASTE komt deze
ochtend op school. Ook de wethouder is hierbij
even aanwezig. !! Misschien zelfs de pers.
Volgens zeggen zijn wij de enige school hier in
de regio die hier aan meedoet.
Iedereen alvast een gezellig weekend gewenst.
Het team.

