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De eerste schoolweek
We zijn deze week weer goed gestart. Nieuwe boeken uitdelen, een tafeltje
uitzoeken, afspraken maken, bijkletsen over de vakantie en ga zo maar door.
Alle kinderen hebben in de klas nu 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.
Luizencontrole
Afgelopen week werden de kinderen gecontroleerd op het hebben van
hoofdluis. We zijn niet helemaal luisvrij. De behandeling is op school al ingezet
en we vragen u de komende tijd uw kind extra te controleren.
Suzanne en Linda, heel erg bedankt voor jullie werk.
Personeel
Woensdag 29 augustus gaat Nomie o.a. aan de slag voor het project de
Gouden Weken. Een invaller leidt dan groep 3-4-5.
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!
Informatieavond
Volgende week dinsdag 28 augustus, u heeft het in de kalender al kunnen
lezen, houden we onze jaarlijkse informatieavond. We starten met een
gezamenlijke bijeenkomst om 19.30 uur. U kunt dan meteen kennis maken
met onze nieuwe Intern Begeleider Dorothé van der Werf. Vervolgens vinden
in de groepen apart de informatiebijeenkomsten plaats. U wordt dan
geïnformeerd over specifieke klassenzaken. U maakt dan de keuze welke
groepsbijeenkomst u wilt bijwonen. U bent van harte welkom!
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Parkeren rond de school
Aan het einde van vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd, dat er rondom
de school en in de Polshof wordt geparkeerd, wanneer de kinderen gebracht
worden en gehaald. Dit leidt soms tot lastige en gevaarlijke situaties.
Wij vragen u daarom uw auto op een veilige plek te parkeren, zodat iedereen
veilig en vertrouwd op de weg kan rijden en de weg goed kan oversteken.

