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Nieuwsflits!
We beginnen dit jaar met twee hele leuke berichten!
Juf Ayten is 5 maanden zwanger, gefeliciteerd!
En wat wij allemaal ook nog mogen weten is dat het een meisje gaat worden.
Wat een goed nieuws, geniet van je zwangerschap!
Het tweede gelukkige nieuws is dat juf Fransje
is bevallen van een zoon en hij heeft de mooie
naam Sebastiaan gekregen.
Juf fransje gefeliciteerd, geniet van hem!

1 september infoavond
Beste ouders op 1 september is er op school een info avond van 17.30 - 19.00 uur.
De avond begint met een opening door de directeur in het speellokaal.
In het speellokaal zijn een aantal standjes neergezet. Op het moment dat u
niet in een groep bent om de informatie te horen die de leerkracht voor u
heeft, bent u vrij om in het speellokaal rond te lopen en bij de stands te
komen kijken.
Hier vindt u o.a.:






methodes van de groepen
de Ouder Kind Adviseur, waar u vragen kunt stellen en informatie kunt inwinnen
de ouderraad, die u kan informeren wat ze zoal doen. U kunt zich ook opgeven als hulpouder.
De administratie, voor inschrijvingen, betalen van de ouderbijdrage etc.
De kinderen maken kans op een prijs als ze meedoen aan de wedstrijd:
Groep 1/2 en 3 kleurwedstrijd
Groep 4/5 rebus oplossen
Groep 6,7,8 en NK reken problemen oplossen

De groepsleerkrachten staan bij de stands om u te informeren.
De infoavond is heel belangrijk, dit geeft globaal weer waar uw kind het hele jaar mee bezig is.
Er is voor u de gelegenheid vragen te stellen aan de groepsleerkrachten over het onderwijs.
Voor uw kind of kinderen is het ook heel belangrijk om te laten zien waar hij of zij mee bezig is.
Wij rekenen erop u allen deze avond te zien, mocht u toch niet in de gelegenheid zijn om langs te
komen dan kunt u dat bij de leerkracht aangeven.
En kinderen vergeet vooral niet bij de stand langs te gaan waar je een prijs kunt winnen. Doe je
best met kleuren, los de rebus op of ga aan de slag met het rekenprobleem!
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Kalender
Vorige week is er gecommuniceerd dat de schoolkalender deze week klaar zou zijn. Helaas is de
drukker nog niet zo ver en is de kalender er vandaag niet. Volgende week staat op zeker!
In deze kalender staan o.a. alle schoolvakanties, feesten, vrije dagen, informatie over school en
andere instanties.
Stichting Wijsneus
In de week van 28 september starten de nieuwe naschoolse Cursussen van
Stichting Wijsneus. Bij deze nieuwsbrief treft u het inschrijfformulier aan om uw kind te kunnen
inschrijven voor een van de cursussen. Het formulier kunt u volledig ingevuld, uiterlijk dinsdag 1
september, weer inleveren bij juf Wietske. Deelname met de stadspas is gratis. Zonder stadspas
is deelname aan een cursus € 5,Schoolzwemmen groep 5/6 en NK
De kinderen die nog geen zwemdiploma hebben van groep 5/6 en de
NK groep mogen deelnemen aan schoolzwemmen. Het schoolzwemmen
Is geheel kosteloos en zal op de donderdag plaats vinden. Naast deze
nieuwsbrief treft u een brief aan over het schoolzwemmen. Wilt u, zoals
aangegeven in de brief, het strookje volledig ingevuld voor 1 september
bij juf Wietske inleveren. Alvast bedankt!
Agenda
1 september
7 september
Verjaardagen
30 augustus
31 augustus
3 september

Informatieavond
Inspectiebezoek

Amane-Sara Tantaoui
Terryson Tabares
Jesse Sablerolle
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groep 6/7
groep 6/7
groep 8

