2. Nieuwsbrief 30 augustus 2019
Data van belang
2 september
:
2 september
:
3 september
:
3 september
:
16 september
:
23-24-25 september :
30 september
:
7-11 oktober
:
24 oktober
:

informatieavond alle leerlingen
algemene ledenvergadering Oudervereniging
Wisseldag voor groep 1-8
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
uitnodigingen mee voor de oudergesprekken
kamp groep 8
afspraken mee voor de oudergesprekken
oudergesprekken
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u

Controleren leerlingenkaart
Alle kinderen hebben afgelopen week hun leerlingenkaart mee naar
huis gekregen. Wilt u alstublieft controleren of alle gegevens die hierop
staan nog kloppen? Graag op dit formulier de wijzigingen schrijven of
aangeven dat er niets is veranderd. Het formulier kunt u
maandagavond bij de informatieavond aan de leerkracht teruggeven of
aan uw kind mee naar school geven.
Toestemmingsformulier
Alle kinderen die al langer bij ons op school zitten hebben deze week
ook een toestemmingsformulier meegekregen. Wilt u deze ook invullen
en ondertekend inleveren op school. Het is heel belangrijk dat u
toestemming geeft voor alle onderdelen. De leerkracht zal dit nog
uitleggen tijdens de informatieavond.
Informatieavond
Maandag 2 september is onze informatieavond op school. U heeft
hiervoor al een uitnodiging gekregen.
Op deze avond kunt u nader kennismaken met de leerkracht(en) en
wordt u nader geïnformeerd over het groepsprogramma en allerlei
belangrijke (schoolse) zaken. Het is belangrijk om hierbij aanwezig te
zijn.
19.15 – 19.30 uur : ontvangst met koffie/thee
19.30 – 21.00 uur : kennismaking met de leerkracht(en) en informatie
over groepsprogramma en afspraken
Aansluitend aan het programma van deze avond is de Algemene
Ledenvergadering van onze Oudervereniging
Deze vergadering start om uiterlijk 21.15 uur en duurt tot ongeveer
22.00 uur
U wordt deze avond in de gelegenheid gesteld om de ouderbijdrage
van € 20,- contant te betalen.
Leden van de OV zijn hiervoor aanwezig in de mediatheek.
Gymkleding en handdoeken
Als de kinderen gym hebben is gymkleding vereist: een sportbroekje,
een shirt en gymschoenen. Tevens een handdoek voor het douchen na
de gym. Samen moeten we alert zijn dat alles weer mee terug naar
huis gaat. Wilt u dit controleren aan het eind van de dag. We hebben
nu al van alles gevonden en de school is nog maar net begonnen.

Stagiaires
Afgelopen weken of komende week zijn gestart of starten onze stagiaires voor
deze periode van het schooljaar.
Juf Anouk in groep 3a, juf Joyce in groep 4a, juf Beau in groep 5a, juf Levi in
groep 5/6, juf Mona Lisa in groep 6a, juf Romy in groep 7c, juf Lotte in groep
7/8, juf Zoë in groep 8b en juf Sabine voor Soemo. Mogelijk komen er nog
stagiaires bij in groep 4/5, 8a en voor gym.
Wist u dat …..
- Juf Quincy is in de zomervakantie bevallen van dochtertje Ruby.
- Het gaat heel goed met hen en wij wensen haar en Koen alle geluk toe met
Ruby.
- Juf Silvia vervangt haar tot ze terug komt van verlof.
- Juf Yvet werkt op dit moment geen hele dagen en wordt ondersteund door
Juf Suzanne op woensdag, juf Mandy op maandag en dinsdag en meneer
Thom op donderdag en vrijdag. Wij hopen dat ze weer snel is hersteld.
Carrousel der Verbeelding 15 september 2019
De Open Monumentendag heeft in 2019 als landelijk thema
‘Plekken van plezier’.
Hoe hebben mensen zich in de loop der eeuwen vermaakt en welke monumenten
zijn daarvoor het decor of het podium geweest?
H19 zal tijdens de Open Monumentendag een activiteit organiseren in de kiosk in
het Slotpark: Carrousel der Verbeelding:
De kiosk in het Slotpark wordt omgetoverd tot een heuse carrousel en jij mag
daar een handje bij helpen. Muzikale klanken, potten verf en vrolijke stemmen:
pak een kwast en laat je verbeelding spreken. Samen maken we er een kleurrijk
geheel van en de docenten van h19 helpen je graag een handje.

