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Agenda
4 sept
4 sept

14,18, 19 sept
22 sept
27 sept
27 sept

Informatieavond
groepen 3 en 6
Digiduif open
inschrijven startgesprekken
om 21.00u
Startgesprekken
Groepen 1-4 vrij
Open ochtend Boomgaarden
Kinderpostzegelactie

Nieuws vanuit het MT
De eerste weken van het schooljaar zijn
voorbij gevlogen! De leerkrachten hebben
een goede start gemaakt met de kinderen
en besteden naast de vakken, ook veel tijd aan
kennismaking met elkaar, de afspraken in de
klas en de schoolafspraken. Leerlingen en
leerkracht maken kennis met elkaar middels
klassenvergaderingen, een quiz, ikpresentaties en leuke teamactiviteiten waarin
samenwerking leidt tot een fijne groepssfeer
en verbinding.
Het MT en de ondersteuners zijn ook goed
gestart. Zoals in de vorige nieuwsbrief
vermeldt, werken wij nu op een vaste locaties
als vast aanspreekpunt. Esther de Jong en
Joyce Goosen op de Tuinlanden, Joan
Hodselmans en Jolanda de Wit op de
Boomgaarden en het Balkon. We merken dat
dat prettig is in het contact met leerkrachten,
kinderen en ouders.

Startgesprekken
Dan nog een praktische noot. U kunt zich
maandag 4 september inschrijven voor de
startgesprekken. De inschrijving opent NIET
om 20.00 uur maar om 21.00 uur vanwege de
informatieavonden van de groepen 3 en 6 die
maandagavond gehouden worden.

Oproep spelletjes en boeken
Naast leren en werken spelen we ook
regelmatig een spelletje op school en
lezen de kinderen graag. Mocht u thuis
geschikte gezelschapsspelletjes of leuke
boeken over hebben en u wilt deze aan
school geven dan zijn deze meer dan
welkom! Mocht u iets over hebben dan
kunt u dat afgeven bij conciërge Hennie
op de Tuinlanden of conciërge; Joost op de
Boomgaarden.
Alvast bedankt!

Bevallen!
Juf Janneke is op 31 juli 2017 bevallen van een
prachtige dochter! Ze heet Noortje Maria Roos.
Het gaat heel goed met Noortje, en Janneke en
haar vriend Maarten zitten op een roze wolk!

Schoolafspraken
Tijdens de startweken besteden wij extra
aandacht aan de schoolafspraken. Zo
verzoeken wij u geen fietsen voor de ingangen
van de school neer te zetten in verband met de
veiligheid en toegang. Ook willen wij u vragen
om er voor te zorgen dat uw kind op tijd
aanwezig is, zodat de leerkracht goed kan
starten.
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