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De jarigen in de komende week
Kaja, Niels

Agenda
01 september
02 september
02 september
02 september
06-24 september
17 september

Informatieavond groep 1-2-3
Informatieavond groep 4-5-6-7
Informatieavond groep 8
Schoolfotograaf: groepsfoto’s
Startgesprekken leerlingen, ouders, leerkracht
Sportdag Comprix groep 8

Eerste schoolweek
De eerste week zit er al weer op. Eerst even rustig met elkaar bijpraten, dan enkele vakken opstarten
en zo wordt langzamerhand de week gevuld met de reguliere schoolzaken.
Er is lekker (buiten) gegymd, de eerste verjaardagen zij al weer gevierd en er wordt al veel geruild
met de Pokémonplaatjes. Kortom, een gezellige start van het nieuwe schooljaar. Wat fijn dat we
weer met alle kinderen tegelijk op het plein kunnen gaan spelen. Iets dat veel kinderen, maar ook de
leerkrachte hebben gemist.
Gelukkig is meester Jan ook weer helemaal gezond. Hij mocht gisteren gelukkig weer naar Nederland
terugvliegen. A.s. maandag zal hij weer in de groep aanwezig zijn. Juf Birte, hartelijk dank voor je
invalwerk deze week. Fijn dat je ons uit de brand hebt geholpen!

Juf Miranda heeft een
dochter
Op zondag 22 augustus is juf Miranda
bevallen van een gezonde dochter: Tess
Fleur. Juf Miranda, haar man en oudste
dochter Vajèn zijn natuurlijk erg blij mee
met deze kleine spruit. We wensen hen
heel veel geluk!

Aangepaste schooltijd groep 1-2
Groep 1 en 2 gaan vanaf dit schooljaar op vrijdag tot 12 uur naar school. Dit omdat we dan meer
gelijk lopen met de andere groepen in school. Om 12 uur zijn alle lessen afgelopen en wordt er
geluncht. Eerder hadden we de eindtijd aangepast aan de eindtijd van de peuterspeelzaal. Dat hoeft
niet meer omdat de peuterspeelzaal langer doorgaat.

Freerunning
A.s. dinsdag hebben de groepen 3-8 een workshop freerunning van Eijerproducties. De reguliere
gymles komt dan te vervallen.

Informatieavonden
Gisteren is er via de ouderapp een overzichtslijst gestuurd met daarin de tijden waarop één van de
ouders en uw kind welkom zijn tijdens de beide infoavonden. Mocht de tijd u niet passen, wilt u dan
onderling ruilen?
De informatieavond van groep 8 is alleen voor één van de ouders bedoeld. Hierin wordt de route
besproken, die dit jaar gevolgd wordt naar het VO.

Zonnebloemwedstrijd
Voor de vakantie heeft ieder kind zonnebloempitten ontvangen voor de
wedstrijd: “Wie heeft de grootste zonnebloem?”
Nu willen we graag weten wie de hoogste zonnebloem heeft gekweekt. Is je
zonnebloempit tot een mooie bloem uitgegroeid, meet het dan op en maak
een duidelijke foto van de bloem en jezelf ernaast. Het maakt niet uit hoe
hoog die is geworden. De foto en het aantal centimeters én voorzien van
naam en groep kan je voor a.s. maandag opsturen naar
directie.detjongeling@comprix.nl
De hoogste zonnebloem krijgt van school een prijs en doet mee met de
landelijke wedstrijd “Stadstuinieren”. Daarin kan er een familie-uitje worden
gewonnen. Ook kan de school die procentueel de meeste inzendingen heeft
een snoephaag winnen voor op het plein. De moeite waard dus. We zijn benieuwd naar de
resultaten!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 02 september 2021

