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De jarigen in deze en de komende week
Niels, Jaylée, Julian

Agenda
07-09-2022

Informatieavond groep 3-7:18.30-19.30 uur inclusief leerlingen
Informatieavond groep 1-2 en 8: 20.00-21.00 uur zonder leerlingen
12-29 09-2022 Startgesprekken
16-09-2022
Sportdag groep 8: Comprix in beweging
21-09-2022
MR/OV vergadering
03-10-2022
Cursus team: alle leerlingen vrij vanaf 12 uur
05-10-2022
Start Kinderboekenweek
17-21 10-2022 Herfstvakantie

Start nieuwe schooljaar
Zo is voor we het in de gaten hadden ook de eerste schoolweek al weer voorbij!
Iedereen is lekker opgestart, er wordt naar hartenlust gespeeld in de pauzes. Heerlijk om na het leren
en werken in het zonnetje buiten te kunnen zijn. Dat hebben we deze week een beetje vaker dan
anders gedaan. We merken aan de kinderen dat ze het fijn vinden om weer in het ritme van de
school te zijn. Zo’n eerste week vergt behoorlijk wat energie van hen, dus het weekend is welkom om
weer even lekker bij te komen.
De afgelopen week mochten ouders nog mee naar binnen voor schooltijd. Dat doen we de komende
weken alleen bij uitzondering. Het is ook fijn om voor schooltijd nog even lekker met de vriendjes en
vriendinnetjes buiten te spelen. De kinderen van groep 1 en 2 mogen vanaf 8.20 uur wel naar binnen.
In groep 1-2 worden ouders wat vaker uitgenodigd om binnen te komen, daarover berichten de
leerkrachten zelf.
In de komende weken zullen de startgesprekken plaatsvinden. Hiervoor wordt u door de leerkracht
zelf uitgenodigd. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door een berichtje in de groep van uw kind.
Het is de bedoeling dat ook de kinderen bij deze startgesprekken aanwezig zijn. De bedoeling van
deze gesprekken is immers dat de kinderen merken dat er afspraken gemaakt worden tussen het
kind, de ouder en de school.
De informatieavond staat ook weer op het programma. Deze avond is a.s. woensdag 7 september.
Van 18.30-19.30 uur kunnen ouders en leerlingen de school binnenlopen. De kinderen kunnen u dan
laten zien waar ze zitten en welke boeken ze gebruiken. Van de leerkrachten ontvangt u digitaal of
op papier informatie over hoe/waarmee er gewerkt wordt in de groep.

De groepen 1-2 en groep 8 hebben de informatieavond ook op 7 september maar dan van 20.0021.00 uur. Hierbij worden geen leerlingen verwacht. De betreffende leerkrachten van deze groepen
zullen mondeling de informatie met u delen.
Voor wat betreft de traktaties: Wij zijn wederom gecertificeerd als gezonde school. Dat houdt in dat
we graag weer de richtlijnen van de gezonde school willen volgen. Als u ook het team wilt laten
meedelen in de traktaties, dan zijn voor ons de traktaties die de leerlingen krijgen prima. Ook wij
doen graag mee aan de richtlijnen. Op onze website vindt u hierover bij de beleidsstukken meer
informatie.
Voor het werken met de Chromebooks is het handig als ieder kind eigen oordopjes gebruikt. Veel
leerlingen hebben al langer eigen oordopjes of een kleine hoofdtelefoon. Mocht uw kind deze nog
niet hebben, wilt u er dan voor zorgen dat deze de komende week meegegeven worden? Oordopjes
zijn handig omdat deze niet te groot zijn en gemakkelijk in het vak passen.
Wilt u uw zoon/dochter een bidon, beker met deksel of waterflesje meegeven naar school? Zeker in
de zomer is het fijn als ze hun eigen drinkbeker of i.d. bij de hand hebben.

Gym in het schooljaar 20222023:
Voorlopige indeling: Maandag- en vrijdag voor de
groepen 6/7 en 8
Dinsdag- en donderdag voor de groepen 3 en 4
en 5. Ook groep 1-2 zullen regelmatig op
donderdag in de grote gymzaal van het MFA gaan
gymmen.

Ouderapp
Kijkt u ook het komend schooljaar regelmatig in de ouderapp? De informatie over de groep komt
zoveel mogelijk hier in. E-mail wordt hiervoor niet standaard meer gebruikt. Mocht u vorig jaar foto’s
van een ster hebben voorzien om te bewaren, dan kunt u die terugvinden in het archief. Het is het
handigste om deze regelmatig te downloaden naar uw eigen pc of laptop. Zodra uw kind van school af
is ( na 1 augustus in groep 8 bijvoorbeeld) zijn de foto’s niet meer toegankelijk.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 08 september 2022

