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Even bijpraten…

augustus 2019
Belangrijke data
26 augustus: start nieuwe
schooljaar
Week 2 september: omgekeerde
tien-minutengesprekken
12 september: schoolreisje

Beste ouders,
De vakantie zit er alweer bijna op. We hopen dat iedereen heeft
genoten. We kijken ernaar uit om iedereen weer te zien!
Hierbij sturen wij u alvast wat informatie voor het nieuwe
schooljaar.

Start nieuwe schooljaar
Maandag willen we gezamenlijk het nieuwe schooljaar
inspringen. We verwachten alle kinderen om 8.30 uur op het
schoolplein. Alle ouders en andere belangstellenden zijn
uiteraard ook van harte welkom.

Nieuw op school
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Juf Ferdau en meester Simke zijn nieuw op school. Juf Ferdau zal
met juf Tryntsje en juf Paulien groep 3,4,5 onder haar hoede
nemen. Meester Simke loopt op maandag en dinsdag stage in
groep 6,7,8 en zal op woensdag en donderdag ondersteunen in
groep 3,4,5. Zij zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u
voorstellen.

Luizencontrole
De luizencontrole zal plaatsvinden op maandag 2 september.
Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind(eren) geen vlechten of
gel in het haar heeft/hebben?

Gymrooster
Op maandag en donderdag zullen er weer gymlessen zijn. Het
rooster ziet er als volgt uit:
maandag
11.30-12.15 Groep 7/8
12.45-13.30 Groep 3/4
13.30-14.15 Groep 5/6

donderdag
12.15-13.15 Groep 3/4/5
13.15-14.15 Groep 6/7/8

We starten volgende week (2 september) met de gymlessen. Op
maandag zal juf Marloes de gymlessen geven. Zij start dit jaar
met de gymopleiding. Op donderdag geven de eigen
leerkrachten les.

Kanjertraining
Dit jaar starten we de eerste weken weer met de startweken van
de kanjertraining. We doen kennismakingsspellen en
-oefeningen, we nemen de kanjerafspraken door en zorgen er zo
voor dat de basis van de kanjertraining weer gelegd wordt en er
dezelfde kanjertaal gesproken wordt door de hele school.
Gaandeweg het jaar zal een verdieping plaatsvinden.

Kalender
Binnenkort ontvangt u de kalender voor komend schooljaar.

Etui groep 3,4,5
We willen u vragen om de kinderen van groep 3,4,5 een etui
mee te geven naar school. De etui zal op school gevuld worden.

Omgekeerde tien minutengesprekken
In de week van twee september zullen de omgekeerde tienminutengesprekken plaatsvinden voor groep 3 tm 8. Deze
gesprekken worden gevoerd met de kinderen en ouders die voor
de leerkracht nieuw zijn. U wordt gevraagd om voor dit gesprek
een vragenlijst in te vullen. De antwoorden van deze lijst zullen
als basis dienen voor het gesprek. U krijgt, indien van toepassing,
via Social Schools een uitnodiging voor deze gesprekken.

