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De eerste schooldag
Vandaag is het schooljaar 2016-2017 dan officieel gestart. Alle kinderen zijn
om half negen het nieuwe schooljaar ingesprongen. Ze hebben inmiddels in de
klas een fijn plekje gevonden. We wensen iedereen een fijn schooljaar!
Bewaren van de post
In de zomervakantie bewaarden de ouders van Lotte Kooijmans de post voor
de school. Hartstikke bedankt voor jullie werk.
De kalender
De bijgestelde kalender van 2017-2018 is klaar, de laatste gebeurtenissen zijn
ingevuld. De nieuwe kalender vindt u ook op de website.
Luizencontrole
Vandaag werden de kinderen gecontroleerd op het hebben van hoofdluis.
We zijn luisvrij! Mellanie en Suzanne, heel erg bedankt voor jullie werk.
Extra hulp op school
Vandaag is Marian Janssen bij ons op school gestart als extra hulp. We kennen
Marian al enige tijd en hebben haar leren kennen via oma Pietje. Marian heeft
een verstandelijke beperking, maar kan prima functioneren om een handje
mee te helpen, ook in de groepen. Marian werkt elke maandag met ons mee.
Vandaag heeft ze al goed meegeholpen in groep 1/2.
Etui meenemen
Vanaf groep 3 is het handig dat de kinderen van thuis een etui meenemen.
Kunt u dat voor uw kind deze week regelen!
De spullen voor in de etui krijgen de kinderen van school.
Gymnastiektijden
De kinderen van groep 1-2 doen aan kleutergym.
Zij hebben kleutergym in de speelzaal van onze school.
Om in de speelzaal bezig te kunnen zijn, hebben de kleuters het hele jaar
door gymschoenen nodig, a.u.b. met een stroeve zool en zonder veters.
De gymschoenen hangen in een speciale tas op school. Geeft u deze week de
schoenen mee!
De gymnastieklessen voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden
gegeven in dorpshuis de Hostert.
De kinderen van groep 3-4-5 gymmen op vrijdagmiddag in de Hostert van
12.30 tot 14.00 uur.
De kinderen van groep 6-7-8 gymmen op dinsdagmiddag in de Hostert van
12.30 tot 14.00 uur.
Kunt u ervoor zorgen dat de kinderen op de gymdagen makkelijke kleren
dragen, zodat ze zich snel kunnen omkleden. Graag schoenen met
klittenband voor de kinderen van de groepen 3, 4 en 5. Dank u wel!
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