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Nieuwsbrief 1 is op vrijdag 31 augustus 2018 via de mail verstuurd naar alle ouders.
Deze nieuwsbrief is een informatieblad voor ouders en leerlingen.

Algemeen
Dit is de eerste nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar. U ontvangt de nieuwsbrief iedere
maand, in de kalender staat wanneer de brief wordt verstuurd.
Juf Sandra
Als bijlage ontvangt u een brief van juf Sandra.
Opleiding juf Tiny
In de periode van september t/m december gaat juf Tiny een opleiding volgen. Hiervoor
krijgt zij 3 compensatieochtenden op de vrijdag voor studieverlof. Op dat moment zal
een andere leerkracht de groep overnemen. We streven ernaar dit intern op te lossen.
Schoolgids en kalender
Volgende week ontvangt u digitaal de nieuwsbrief en de jaarkalender.
Schoolzwemmen
Aanstaande dinsdag 4 september begint voor de groepen 3 t/m 5 de zwemlessen. U
heeft hiervoor al een rooster toegestuurd gekregen.
Fruitdagen
Ook dit schooljaar zijn de fruitdagen weer op dinsdag, donderdag- en vrijdag.
Onderzoeken 5-jarigen GGD
Op woensdag 12 september vinden de onderzoeken plaats op school voor de kinderen in
de leeftijd van 5 jaar. U heeft hier thuis al een uitnodiging voor ontvangen.
Informatie avond
Op dinsdag 25 september is er een informatieavond voor alle groepen. De avond begint
met een algemeen gedeelte om 19.30 uur, vanaf 20.00 uur is er informatie in de
verschillende groepen. Uitnodiging volgt.
Fietsenhok.
Op school beschikken wij over een fietsenhok waar de fietsen van de kinderen droog
kunnen staan. Helaas is dit fietsenhok niet zo heel groot.
In het fietsenhok mogen daarom geen skelters, tractoren en fietsen van kinderen die
heel dichtbij wonen.
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Op tijd op school
Het is de bedoeling dat de kinderen op tijd op school komen. Dus niet te vroeg en niet te
laat. ’s Morgens mogen de kinderen vanaf 8.15 uur op school komen. Voor het eten en
drinken staat er buiten een krat.
De eerste bel gaat om 8.25 uur. Dan moeten alle kinderen naar binnen. Om 8.30 uur is
iedereen in de klas.
’s Middags mogen de kinderen vanaf 13.00 uur op school zijn (dus niet eerder!). Om 13.10
gaat de eerste bel. Om 13.15 uur is iedereen in de klas.
Vriendelijk verzoek van de gymdocenten: gelieve niet vóór 13.00 uur in de kleedkamers.

Kinderen ophalen
Voor de veiligheid van uw kinderen willen wij U vragen te wachten achter het muurtje.
Liever niet het trottoir blokkeren, de kinderen kunnen er dan niet goed langs en dit kan
tot gevaarlijke situaties leiden.

Maandinfo
25 september
3 oktober
18 oktober
22 – 26 oktober

algemene informatieavond voor alle groepen
studiedag OPONOA - alle kinderen zijn deze ochtend vrij
Herfstfair op de Voshaar ( nadere informatie volgt)
Herfstvakantie
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