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Beste Ouders,

Na een heerlijke vakantie zijn wij in de
afgelopen week aan de slag gegaan met
het inrichten van de lokalen en de
voorbereiding voor het nieuwe
schooljaar. Alles ziet er weer fris en
gezellig uit en we zijn er klaar voor om
de kinderen weer te ontvangen!
Tijdens de teamvergadering van
afgelopen woensdag en de studiedag
van afgelopen donderdag hebben we
onze nieuwe collega’s welkom geheten.
We zijn heel blij dat we het nieuwe
schooljaar goed kunnen starten met z’n
allen.
Wij hopen dat jullie ook een fijne
vakantie hebben gehad en dat alle
kinderen weer zin hebben om te
beginnen. We wensen iedereen een hele
goede start van het schooljaar!

Onze teamleiders

Karin Hulzebos, teamleider van de
Tuinlanden en Yolanda de Wit,
teamleider van de Boomgaarden en het
Balkon zijn uw aanspreekpunten voor de
locatie.

Joan Hodselmans (teamleider van de
Boomgaarden en Het Balkon) start
komende week met haar re-integratie.
Dit doet ze op locatie Tuinlanden zodat
we haar nog een beetje kunnen ontzien.
De vacature voor teamleider op
Tuinlanden -naast Karin- hadden we aan
het begin van de zomervakantie bijna
vervuld, maar helaas heeft de kandidaat
zich op het laatste moment
teruggetrokken. Komende week gaan
we verder met de zoektocht en vinden
er opnieuw gesprekken plaats.

Lestijden

Het zal voor iedereen even wennen zijn,
maar per komende maandag starten we
met het nieuwe lesrooster: elke dag van
08:15 tot 14:00 uur en op woensdag
van 08:15 tot 12:15 uur.
Let op: De lessen van de bovenbouw
(groep 5 t/m 8) beginnen 5 minuten
vroeger; om 8.10uur.
Om 8:05 uur gaan alle deuren open en
heten we jullie van harte welkom!
Tussen de middag blijven we allemaal
over en spelen we in groepen buiten
onder begeleiding van leraren en
pedagogisch medewerkers. De
pedagogisch medewerkers bieden
dagelijks een programma van sport en
spel aan waar de kinderen aan mee
mogen doen in de pauze.

Plattegrond

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt
u de plattegronden van de school zodat
iedereen maandag gemakkelijk z’n eigen
klas kan vinden.
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Nieuwsbrief

U zult dit jaar de nieuwsbrief weer om
de week op vrijdagmiddag ontvangen.

Ouderavond over HPS

Op 24 en 27 september organiseren we
een ouderavond over High Performing
Schools (HPS). We vertellen over onze
visie, waar we naar toe willen en welke
ontwikkelingen de school doormaakt.
Bent u geïnteresseerd dan kunt bent u
van harte welkom op 1 van de twee
avonden. Beiden van 20:00 tot 21:30
uur.
Verdere info en de mogelijkheid tot
inschrijven volgt.
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