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Start schooljaar
Na een heerlijke zomervakantie zijn deze week de leerkrachten weer vol enthousiasme
begonnen en starten we maandag 3 september met de kindgesprekken volgens het
schema dat u heeft ontvangen.
Dinsdag zullen de lessen weer beginnen en verwachten we iedereen gewoon om 8.30 uur
op school. Denkt u er wel aan dat de school voortaan een kwartier later uit gaat, dus om
14.15 uur. Zoals gebruikelijk zijn de ouders op dinsdag om 8.30 uur van harte uitgenodigd
voor een kopje koffie om even bij te praten.
Koptelefoons
De leerlingen werken steeds vaker achter laptops, waarbij ook koptelefoons nodig zijn.
Met de laptops gaan de kinderen voorzichtig en zuinig om, maar wij merken dat de
weinige koptelefoons die er zijn vaak ook maar een kort leven is gegund. Hierbij het
verzoek of de leerlingen komend jaar vanaf groep 3 een eigen koptelefoon mee kunnen
nemen. Zo hebben zij meteen allemaal iets wat zij zelf lekker vinden zitten. Het ene kind
houdt namelijk niet van iets groots op het hoofd, de ander vindt oortjes niet prettig. Wel de
vraag of het ‘simpele’ koptelefoons of oortjes kunnen zijn, en niet iets draadloos of wat
werkt via bluetooth. Microfoons eraan zijn ook niet nodig. De leerkrachten gaan in het
nieuwe schooljaar met de groepen zorgen voor een mooi opbergsysteem.
Informatieavond
Op dinsdag 11 september staat de informatieavond gepland. We nodigen alle
ouders/verzorgers uit om samen met hun kind(eren) te komen. De kinderen kunnen dan
aan de ouders laten zien wat ze dit schooljaar allemaal gaan doen en leren. Daarnaast
zullen de leerkrachten nog wat algemene informatie over de groepen geven. Tussen 18.30
uur en 19.30 uur zijn jullie van harte welkom.
Tijdens deze avond zullen we u ook vragen om aan te geven bij welke activiteiten u ons
komend schooljaar kunt helpen.
Gymtijden
Komend schooljaar zullen de gymlessen alleen op de vrijdag zijn. Alle kinderen krijgen
dan een extra lange gymles van onze vakdocent Karin Lampen. Groep 7/8 start om 8.30
uur in de gymzaal.

Sportdag
Op vrijdag 21 september willen we de sportdag laten plaatsvinden. Volgende week
ontvangt u hierover meer informatie en de vraag om hulpouders tijdens deze dag.
Oproep
Groep 1/2 is op zoek naar spullen voor in huishoek. Denk aan; stoeltejs, tafeltje,
poppenbedje, pop, poppenkleren etc.

Maandkalender
week 36

3-9: Studiedag : kindgesprekken
4-9: Eerste schooldag

week 37

11-9: Informatieavond groep 1 t/m 8

week 38

19-9: Informatieavond Kindcentrum Muiderkring
21-9: Sportdag

week 39

