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24 augustus 2018
WE GAAN WEER BEGINNEN!!!
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Ja jongens en meisjes en alle ouders, maandag 27 augustus gaan we
weer starten. We hopen dat jullie van de vakantie hebben genoten en
nu weer net zoveel zin hebben als wij om aan de slag te gaan. Neem
vast een kijkje op de website om te zien hoe je nieuwe klaslokaal eruit
ziet!
Denkt u eraan dat de schooltijden nu anders zijn? De school begint om
8.30 uur en de deur gaat om 8.25 uur open. Om 14:30 uur zijn de kinderen uit. Vanaf 08:15 uur is er pleinwacht.
Als uw kind met de fiets komt, wilt u er dan voor zorgen dat de fiets op
de juiste plek wordt neergezet op het plein. Bij de fietsen van de leerkrachten mogen geen fietsen staan van de kinderen.
Denkt u aan de volgende dingen voor de lunch:


Een broodtrommel met naam



Drinken met naam



Graag een gezonde lunch en geen snoep

Levert u maandag het SOS-formulier in, als het nodig is voor uw kind?

Maandag ontvangt elke leerling het toestemmingsformulier voor het gebruik van het
beeldmateriaal. Wilt u deze invullen en weer
inleveren bij de leerkracht?

Op de website staan de schoolgids en minigids
voor dit schooljaar. De minigids is ontworpen
door Willem van Veelen, de vader van Job,
Nathan en Neomi. Bedankt!

In deze infobrief leest u
over:


Afspraken



Beeldmateriaal en
schoolgids



Agenda tot aan de
herfstvakantie

OP HET SCHOOPLEIN…..

Gymrooster 2018 –2019
vrijdag
Groep 7 08:15 - 09:15 uur
Groep 4 09:15 - 10:15 uur
Groep 6 10:15 –11:15 uur
Groep 3 11:15 - 12:00 uur
Groep 5 12:30 - 13:30 uur
Groep 8 13:30—14:30 uur
Groep 7 gaat zelf naar de gymzaal
toe. Doordat groep 7 om 08:15 uur
start zijn zij op vrijdag om 14:15
uur uit.

Agenda
27-08 Eerste schooldag
30-08 Schoolfotograaf
31-08 Schoolfotograaf tot 11:30 uur
Informatieavond:
03-09 Groep 1 19:00 uur
Groep 4 20:00 uur
04-09 Groep 8 19:00 uur
Groep 5 20:00 uur
05-09 Groep 6 19:00 uur
Groep 3 20:00 uur
06-09 Groep 2 19:00 uur
Groep 7 20:00 uur
12-09 Staken???
18-09 Schoolreis
02-10 Studiemiddag. Alle kinderen zijn om 12 uur uit.
10-10 Studiedag. Alle kinderen zijn vrij.
22-10 Herfstvakantie

