1. Nieuwsbrief 20 augustus 2018
Data van belang
20 augustus
3 september
3 september
4 september
6 september
17 september
26-28 september
1 oktober
2 oktober
8-12 oktober

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

start nieuwe schooljaar om 8.40u
informatieavond alle leerlingen
algemene ledenvergadering Oudervereniging
Wisseldag
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
uitnodigingen mee voor de oudergesprekken
kamp groep 8
afspraken mee voor de oudergesprekken
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
oudergesprekken

Welkom
Na genoten te hebben van een zonnige zomervakantie hebben wij er
weer zin in en vanmorgen zagen dat ook de kinderen er weer helemaal
klaar voor zijn.
De juffen zijn voorgesteld aan alle kinderen en aanwezige ouders
waarna ze naar binnen zijn gegaan om daar nader met elkaar kennis
te maken en zelfs al aan de slag te gaan. Vandaag hebben de 1e
groepen al hun gymles gehad, de eerste muntjes zijn uitgedeeld en
alle groepen hebben 5 ballen gekregen voor de ballenbuis.
Speciaal welkom aan alle nieuwe leerlingen en hun ouders maar zeker
ook aan onze nieuwe collega’s. Wij wensen iedereen een super fijn
schooljaar toe.
“ik groet een ander”

Met deze gedragsverwachting starten we het
schooljaar. Vandaag hebben de juffen en
meesters uitleg gegeven en samen geoefend
hoe je dat allemaal kunt doen: “goede
morgen”, “hallo, hoe gaat het?”, “hoi, fijn dat
je er bent” en vele variaties zijn nog mogelijk.
De kinderen kunnen hiervoor muntjes
verdienen die in de “piekenbuis” in de klas
worden verzameld. 30 muntjes geeft een bal in
de ballenbuis en een klassenbeloning. Bij 20
ballen krijgen alle kinderen een schoolbeloning; b.v extra buitenspelen,
extra computeren, een pantoffeldag enz. Wij brengen u op de hoogte
als het zover is. We hebben een hoog doel gesteld minimaal 150 ballen
maar liefst > 200.
Thema voor schooljaar 2018-2019
Elk jaar geven we graag een thema mee. Dit jaar is het thema voor
het team: “together everyone achieves more”. We hebben dit naar de
kinderen vertaald:
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”
We hopen hier samen met u vorm aan te kunnen gaan geven want we
hebben elkaar gewoon nodig.

Bijlage schoolgids
Zoals u van ons gewend bent krijgt u vandaag de bijlage van de schoolgids op de
achterkant van de kalender. Hierop staat de belangrijkste info bij elkaar die
specifiek is voor dit schooljaar. De schoolgids 2015-2019 kunt u vinden op de
website. Mocht u deze op papier willen laat het dan even weten. Wij maken
graag voor u een kopie.
De groepsindeling personeel
Alle personeelsleden staan vermeld op de bijlage (pag. 3) van de schoolgids aan
de achterkant van de kalender.
Groep 2/3
: juf Nicole, juf Hulya en juf Nancy
Groep 3
: juf Esther en juf Sandra
Groep 4a
: juf Dymphy, op woensdag juf Ine
Groep 4b
: juf Marjolein, op woensdag juf Joyce
Groep 5a
: juf Hanneke en juf Yvonne/juf Ine
Groep 5b
: juf Kristel en juf Emily
Groep 6a
: juf Crissy op woensdag of juf Caroline of juf Sanne
Groep 6b
: juf Meike en juf Quincy/Inge
Groep 6c
: meneer Bas
Groep 5/6
: meneer Gérard
Groep 7a
: meneer Ruud
Groep 7b
: meneer Joep en juf Marjolein
Groep 7c
: juf Marcella en juf Ilona
Groep 7/8
: juf Lisette en juf Demi, op vrijdag juf Stefanie
Groep 8a
: meneer Eugène en meneer Joep
Groep 8b
: juf Whitney
Groep 8c
: juf Suzanne en juf Joyce
IB 1 t/m 5
: juf Irene
IB 5/6 en 6
: juf Caroline
IB 7 en 8
: juf Iris
Vakantierooster 2018-2019 inclusief studiedagen
Voor de vakantie heeft u deze al gekregen maar daarbij ontbrak de studiedag
van 16 januari 2019. Voor het volledige overzicht zie de achterkant van de
kalender op pagina 5.
Wist u dat ……
- De kinderen vandaag ook een brief meekrijgen voor hulp bij de Wisseldag op
4 september a.s..
- Juf Yvonne in de vakantie is bevallen van een dochtertje Juul. Wij hen van
harte feliciteren en juf Yvonne eind november weer op school verwachten.
- Tot die tijd juf Ine haar vervangt.
- Juf Quincy in de vakantie is vertrokken naar de andere kant van de wereld
voor een prachtige reis.
- Wij haar op 3 december weer bij ons terugverwachten en zij nu vervangen
wordt door juf Inge.
- U onderstaand strookje kunt invullen en afgeven als u de nieuwsbrief op
papier ontvangt en deze voortaan digitaal wilt ontvangen.

De ouders van ______________________________
Willen de nieuwsbrief graag digitaal ontvangen.
Ons mailadres: ____________________________

groep ____________

