Nieuwsbrief september 2018
Beste ouders en leerlingen,
De kop is weer eraf. De eerste schoolweek is een feit. De week startte met prachtig weer
(weerspiegeling foto), het was een fijne startdienst en het is goed om u en de kinderen weer op school
te zien.

Vanaf oktober verandert de nieuwsbrief. Er zal een kort gedeelte zijn vanuit de directie. Het overige
nieuws komt vanuit de groepen.
Deze nieuwsbrief is nog in ‘oude’ stijl.

Wat is goed om te weten ?
•

Komende woensdag is het Kanjerdag. In de groepen staan we in het
bijzonder stil bij groepsvorming. Sommige kinderen kennen elkaar
nog maar net. We gaan veel spelen. Nieuw Kanjermateriaal is besteld.
Ook gaan we een koffiemoment organiseren voor (nieuwe) ouders
over de Kanjertraining bij ons op school.

•

Deze -en volgende week zijn er startgesprekken. In deze gesprekken maken we vooral kennis
met elkaar. Onderstaande vragen kunnen aanbod komen.
- Hoe gaat het met jou op school ?
- Hoe vinden papa/mama dat het gaat met jou op school ?
- Met wie ga je graag om in de klas of op school ?
- Wat vind je vooral leuk om op school te doen ?
- Zijn er nog dingen die je lastig vindt om te doen ?
- Hoe kan juf/meester je hierbij helpen ?
- Wat ga jij doen op school om goed te werken en te leren ?
- Wat doe je thuis met lezen/rekenen of andere schoolvakken ?
- Is er thuis iemand die je kan helpen (met huiswerk maken)?
- En dan vragen we altijd ook nog of er verder iets is wat je tegen juf/meester wil zeggen.

De intekenlijsten hangen bij de deur van het klaslokaal. Mocht u
tussendoor even moeten wachten, voelt u zich dan vrij om zelf thee
en/of koffie te pakken.

•
•
•

•
•

Op woensdag 19 september hebben de leerlingen van groep 5 het atletiektoernooi. Via de juf
ontvangt u meer informatie. Veel succes en plezier gewenst!
De leerlingen van groep 8 gaan op kamp naar Ameland van 24 september tot 26 september
aanstaande. De leerlingen van groep 7B worden die dagen verdeeld over de groepen.
Groep 5 heeft op 28 september de groepssluiting. Als ouder/grootouder bent u van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn. De groepssluiting begint om 11.30 uur. Voor de
allerkleinsten is er oppas aanwezig.
Nog deze dag ontvangt u een brief waarin u toestemming kan geven voor het gebruik van
beeldmateriaal (foto’s/video’s) bij ons op school.
Vanuit de overblijfcoördinator wordt gevraagd het online formulier in te vullen, mocht u dit
nog niet hebben gedaan.

Deze nieuwsbrief sluiten we af met het prachtige lied Ga met God.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

