Nieuwbrief 01
Schooljaar 2019-2020, vrijdag 23 augustus 2019

De eerste nieuwsbrief van dit schooljaar
Nog een paar dagen en dan gaan we weer beginnen! Deze week zijn alle
leerkrachten druk bezig geweest om de klassen weer mooi in te richten. De
kinderen zullen nieuwsgierig zijn naar hun klasgenootjes, de meesters en
juffen. Zo’n eerst schooldag na een vakantie is voor iedereen altijd weer een
klein beetje spannend (ook voor ons). In deze Nieuwsbrief alvast wat zaken die
voor komende maandag en de eerst week prettig zijn om te weten. In de
bijlage treft u nog een keer de jaarkalender. De kalender in SocialSchools is
inmiddels ook weer gevuld. Wij hebben er zin in! Wij wensen u en de kinderen,
namens het team, alvast een mooi schooljaar!

Gymshirt
Mocht u een nieuw gymshirt willen kopen voor uw kind, dan kunt u voor €6,00 bij Marion
Happel een nieuw shirt ophalen.
Jaarkalender
In de kalender die ik voor de vakantie heb gestuurd zaten nog een paar kleine foutjes. De
voorstelling voor groep 4 stond er bijvoorbeeld 2 keer op. De gymdagen en tijden kunt u ook
vinden op de kalender. De groepen 6 en 7 moeten 1 keer per week fietsen naar de gymzaal
in Pax, groep 8 zal dit 2 keer per week doen.

Schoolreisje
Donderdag 5 september gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreisje naar
kinderpretpark Julianatoren. U heeft hier eerder ook al bericht van Marion
Happel over ontvangen. Via deze Nieuwsbrief wil ik u nogmaals oproepen om
het schoolreisgeld zo snel mogelijk over te maken.
Parkeren
Maandag zal het wel extra druk zijn met parkeren in verband met de eerste
schooldag. Houdt u rekening met mogelijk extra drukte rondom de school. Bij
de school hebben wij een Kiss en Ride zone. Hier mag u niet parkeren, ook niet
als alle parkeervakken vol zijn. Wij hopen dat veel kinderen en ouders lopend
of op de fiets naar school komen.

Gevraagd: ouders voor de bibliotheek
Wij willen dat de kinderen veel lezen. Onze school beschikt over een mooie
bibliotheek. Wij zoeken ouders die op woensdag-, donderdag- en/of vrijdagochtend
de bibliotheek een uurtje willen bemannen van 8.30 uur tot 9.30 uur. Lijkt u dit wat,
kom dan even bij Marion Happel of bij mij langs. Alle beetjes helpen, dus als u
bijvoorbeeld alleen op woensdag kan, zijn wij daar ook al heel blij mee!

We starten om 8.30 uur
De deuren gaan open om 8.20 uur. We zullen er met elkaar goed op moeten
blijven letten dat we om 8.30 uur ook echt met de lessen kunnen starten. Dat
betekent dat we de deuren dan sluiten en zo in alle rust kunnen werken. Als we
er met elkaar alert op zijn, gaat er geen kostbare onderwijstijd verloren. Helpt
u ons mee?
Buiten wachten
Om het overzicht voor iedereen goed te kunnen behouden, vragen wij u om ’s
middags altijd buiten te wachten op uw kinderen. Helaas ook bij minder prettig
weer.

Iedereen een fantastisch mooi
schooljaar toegewenst!
Agenda:
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker




Donderdag 5september:
schoolreisje groep 1 t/m 6
Woensdag 18 september:
informatie avond

