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Agenda
Donderdag

27 september

MR vergadering

Woensdag

3 oktober

Start kinderboekenweek

Maandag

8 oktober

Luizencontrole

Zondag

14 oktober

Fietscontrole groep 5-8
11.00 uur Opa en Oma viering in de kerk
(Daarna koffie op school)

Donderdag

18 oktober

12.00 alle kinderen vrij (studiemiddag)

22-26 Oktober

Herfstvakantie

Informatieavond
Fijn dat er zoveel ouders aanwezig waren bij de ouderinformatieavond. We hebben
gesproken over het leesonderwijs, themawerken, Social Schools en over wat
praktische zaken. Daarna was er onder het genot van koffie en thee, tijd voor vragen.
Er zijn een aantal zaken besproken die voor alle ouders belangrijk zijn. Daarom
volgen hier de gemaakte afspraken:
•

•

Dit is de laatste nieuwsbrief die u per mail ontvangt!! Deze keer sturen we de
nieuwsbrief per email en via Social Schools. De volgende nieuwsbrief zal
alleen via Social Schools worden verstuurd. Het is daarom erg belangrijk dat u
de app zo spoedig mogelijk download. Mocht u problemen hebben met het
downloaden van de app, neem dan contact op met Anouk ( juf groep 1 & 2), zij
helpt u graag.
We gaan de wereldoriëntatievakken aanbieden middels themawerken. Dat
betekent dat we op den duur ook ons rapport hierop gaan aanpassen.

•

•

•

•

We nodigen u graag uit om in de klas van uw kind(eren) eens te kijken hoe
hun dag eruit ziet. Hiervoor zijn een aantal momenten beschikbaar. Om te
voorkomen dat iedereen tegelijk komt, vragen we u of u zich wilt inschrijven op
de formulieren. De formulieren hangen bij de 3 lokalen. Daar staan de datums
en tijden en kunt u ook zien of er nog plek is.
Tijdens het eten en drinken ontstaat er veel afval. Op dit moment kunnen we
niet genoeg plastic zakken bestellen om ons afval af te voeren. De afspraak
die we met de aanwezige ouders hebben gemaakt, is dat de verpakkingen
van het eten en drinken weer mee naar huis gaan. Alvast dank voor de
medewerking.
Wijziging van de inloop. De kinderen werden vanaf 8.15 uur in de klas
opgevangen. De wens is dat de kinderen uit groepen 3-8 als ze op school
komen nog even buiten kunnen spelen.
Daarom hebben we ook in overleg met de kinderen besloten om vanaf morgen
8.15 uur op het plein te staan waar we de kinderen verwelkomen. De kinderen
brengen de spullen naar binnen en gaan dan weer naar buiten om nog even
te spelen. Om 8.25 uur gaat de bel zodat we om 8.30 uur ook echt kunnen
beginnen.
Ieder jaar hebben we uw toestemming nodig voor het gebruik van
beeldmateriaal op facebook, onze website en ook Social schools. Mocht u
voor 1 van de media een uitzondering willen maken, zet het gerust op het
formulier. Dan houden we daar rekening mee.

Tosti-donderdag !
De tosti-donderdag wordt weer ingevoerd. Aangezien we nu in de klas eten, verdelen
we de tostidagen over de groepen. De ene week is groep 1-5 aan de beurt en de
volgende week groep 6-8
39

groep 6-8

40

groep 1-5

41

groep 6-8

42

groep 1-5

43 vakantie
44

Groep 6-8

45

groep 1-5

Etc.
Denk er aan bij het smeren van de broodjes.

Gezonde school
We zijn blij dat we ook dit jaar weer schoolfruit zullen ontvangen. De
startdatum volgt nog.
We zien dat er regelmatig snoep meegenomen wordt tijdens de kleine pauze.
We eten allemaal samen en het zou fijn zijn als er als basis fruit of groente
wordt gegeten. We willen kinderen deze goede gewoonte aanleren. Ze krijgen
er ook nog eens veel energie van.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek begint op 3 oktober. We willen dit gaan afsluiten met
een boekenmarkt. Meer informatie hierover en de uitnodiging wordt via social
schools verstuurd.
Fietskeuring groep 5 t/m 8:
Maandag 8 oktober is er weer een fietsenkeuring op school. De kinderen die op
de fiets op school komen, kunnen dan hun fiets laten controleren.

