Nieuwsbrief 1 september
Data van belang
6 september
11 september
11 september
12 september
14 september
25 september
27 september

:
:
:
:
:
:
:

leerlingen groep 1/2 vrij
informatieavond alle leerlingen
algemene ledenvergadering oudervereniging
Wisseldag voor de leerlingen van groepen 1 t/m 8
studiemiddag, leerlingen vrij om 12.30u
uitnodigingen voor de oudergesprekken
leerlingen groep 1/2 vrij

Afscheid meneer Gerrit
Wat heeft meneer Gerrit genoten. Gisteren hebben we hem met de
kinderen van zijn groep 6/7 (van vorig jaar) met een oude
Amerikaanse schoolbus opgehaald in Raamsdonksveer. Hij wist dat hij
opgehaald zou worden maar hoe ….
Op school aangekomen stonden alle kinderen, meesters en juffen
buiten en vormden een erehaag. Na de pauze zijn de kinderen aan de
slag gegaan met een kettingreactie: meneer Gerrit heeft techniek in
onze school gebracht en nu is het onze taak om dat verder vorm te
geven. Vanaf 11.30u is hij samen met juf Ilse en juf Jacqueline de
klassen rond gegaan om de kettingreactie te bekijken: ze waren
allemaal heel verschillend en erg leuk. Om 13.30u is hij naar huis
gegaan om zich om te kleden voor de afscheidsreceptie waarvoor
collega’s, oud-collega’s, vrienden en familie waren uitgenodigd. Om
19.00u heeft hij de sleutel van de school ingeleverd en is naar huis
gegaan samen met zijn vrouw en kinderen. Hij gaat nu genieten van
zijn welverdiende pensioen.
Natuurlijk bedanken we hem voor alles wat hij heeft gedaan voor onze
school, jullie kinderen, ouders en collega’s.
Gelukkig komt hij als vrijwilliger terug op de vrijdagmiddag om samen
met meneer Gérard de domeinmiddag van de SBOplus groep 6/7 vorm
te geven. Wij zijn hier erg blij mee.

Informatieavond
In de bijlage de uitnodiging voor de informatieavond op maandag 11 september
a.s. Wij vinden het heel belangrijk dat we u kunnen vertellen wat we dit komend
jaar allemaal gaan doen op school. We kunnen dan gelijk afspraken maken over
belangrijke zaken binnen de groep. U krijgt geen informatie over individuele
kinderen. Deze gesprekken vinden plaats in de week voor de herfstvakantie.
Algemene ledenvergadering Oudervereniging
Aansluitend aan deze informatieavond vindt de algemene ledenvergadering
plaats van de OV. Ook hier bent u van harte welkom. De uitnodiging is bij deze
nieuwsbrief als bijlage toegevoegd.
Ouderraad
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden: mensen die mee willen denken over
activiteiten voor de kinderen. Het sinterklaasfeest, Kerstfeest, carnaval, Pasen
etc. Heeft u leuke ideetjes, die we samen kunnen bespreken om te kijken of we
deze kunnen uitvoeren, dan bent u de aangewezen persoon om onze ouderraad
te komen versterken. We komen echt handen te kort omdat er kinderen van
school zijn gegaan. Hun ouders gaan dan ook uit de ouderraad.
Gymlessen
Juf Eveline is voor de vakantie geopereerd aan haar voet. Zij kan en mag nog
geen gymlessen geven. We hebben nu een vervangster voor haar gevonden; juf
Lynn. Juf Lynn gaat de lessen geven aan de groepen 1 t/m 6 en groep 7c.
Juf Eveline komt wel naar school en gaat de stagiaire, meneer Tarik, begeleiden
bij de gymlessen van de groepen 7 en 8.
Gymkleding
Zorgt u dat uw kind elke week zijn/haar gymkleding bij zich heeft met een
handdoek Het is op onze school verplicht om te douchen na de gym voor de
kinderen vanaf groep 3. De kinderen mogen geen shampoo en doucheschuim
meebrengen (lekker opfrissen door af te spoelen).
De handdoek gaat aan het eind van de dag mee terug naar huis en de
gymkleding blijft op school tot de 2e les. Ook dan is een handdoek nodig. Daarna
gaan de kleding en de handdoek mee naar huis om gewassen te worden. Wilt u
de schoenen voorzien van de naam van uw kind. Wilt u mee opletten of alles
mee naar huis komt want wij “vinden” heel veel kleding en handdoeken die
wordt vergeten. Helaas komen weinig mensen hun spulletjes terugvragen. Aan
het eind van het schooljaar gaat daarom alles in een kledingcontainer zodat
anderen er nog plezier van kunnen hebben.
Woensdag waterdag
Op woensdag hoeven de kinderen geen drinken mee te nemen omdat we dan
water drinken. We hebben in Nederland goed drinkwater en willen de kinderen
leren dat water gezond is.

