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Welkom!
We hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie hebben gehad! Hierbij de eerste nieuwsbrief van
dit schooljaar. De jaarplanning, de informatiefolder en de schoolgids ontvangen jullie zo snel
mogelijk.
Vandaag hebben vijf leerlingen de stoetbomen in ontvangst
genomen. We geven alle nieuwe leerlingen in groep 1
volgens oud Gronings gebruik een stoetboom op de eerste
schooldag na de zomervakantie.
Nadat de kinderen de stoetboom in de klas hadden
gekregen, liepen zij trots onder de erehaag door, gevormd
door alle andere kinderen van de school.

Binnenkomst in de ochtend
Vorig schooljaar zijn we begonnen met de keuze voor leerlingen om tussen kwart over 8 tot half 9 te
kiezen of ze binnen of buiten mochten blijven. Omdat er dit schooljaar meestal geen teamlid over is
om buiten te staan, hebben we besloten dat alle kinderen vanaf groep 3 buiten blijven voor
schooltijd. De tassen kunnen de kinderen ophouden, of bij de ingang neerleggen. Het is niet de
bedoeling dat de kinderen voor 08.25 uur naar binnen gaan. Één van de teamleden is dan op het
plein aanwezig. Met echt vies weer gaan de kinderen natuurlijk wel naar binnen. Voor groep 1/2
geldt wel dat de kinderen naar binnen kunnen voor half 9.
Omdat ook veel kinderen in en uitlopen, en we als leerkrachten voor kwart over 8 nog druk bezig zijn
met voorbereiden, doen we tot kwart over 8 de voordeur op slot. Daarna bent u natuurlijk als ouder
altijd welkom om voor schooltijd korte mededelingen met de leerkracht te delen.
Juf Nienke
Zoals de kinderen in groep 3/4 wel gemerkt hebben vandaag, is juf Nienke ziek. Zij wordt vervangen
door meester Kees. Op vrijdag komt er een invalleerkracht in groep 5/6, wie dat is, is nog niet
bekend.
Luizencontrole
A.s. vrijdag 7 september is er weer luizencontrole. Wilt u ervoor zorgen dat de leerlingen geen gel
en/of vlechten e.d. inhebben?
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Omgekeerde 10 minuten gesprekken
Op maandag 17 september zijn er weer 10 minuten gesprekken in het kader van de Gouden weken.
Dit jaar zijn de gesprekken facultatief. Wij willen u als ouders vragen ons als leerkrachten te
informeren over uw kind (eigenlijk een soort omgekeerde 10-minuten gesprekken). Als u hier gebruik
van wilt maken, kunt u zich digitaal inschrijven op een tijdstip. Hiervoor ontvangt u nog een
uitnodiging.
Informatiemiddag - inloop
Net als vorig schooljaar organiseren we twee open middagen waar de kinderen aan u als
ouders/familie zelf gaan vertellen en laten zien wat ze in de klas doen. De kinderen waarvan de
ouders/familie er niet zijn, kunnen dan gewoon om 14.30 uur naar huis gaan. De kinderen waarvan
de ouders komen kijken, kunnen dan in de klas blijven.
De algemene informatie krijgt u op papier en bij vragen kunt u natuurlijk altijd bij de leerkracht
terecht.
Wanneer?
Dinsdag 25 september en donderdag 27 september.
Hoe laat?
Van 14.30 uur tot 14.50 uur
We hopen dat jullie allemaal komen kijken!

Gymnastiekdagen
Dit schooljaar zijn de gymnastiekdagen op de maandag en de woensdag voor de groepen 3 t/m 8.
Voor groep 1 en 2 wisselt dit. De kleuters hebben hun gymschoenen altijd op school liggen.

Belangrijke data
7 september

Luizencontrole

17 september

Omgekeerde 10 minuten gesprekken – facultatief

24 en 27 september

Informatiemiddagen – inloop van 14.30 -14.50 uur

