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Jaarooster
We zijn vanmorgen weer vol energie en met veel enthousiasme gestart aan het nieuwe
schooljaar. Het was goed om te zien dat alle kinderen weer gezond en met een lekker
kleurtje de school binnen kwamen.
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u het jaarrooster voor dit schooljaar. Een
papieren versie hangt aan het bord bij de hoofdingang.
Aanwezigheid directie
Op de dinsdagen en donderdagen is Remko van der Heijden op de Vinkenbaan aanwezig.
Op de woensdagen is Ilse Smit (leerkracht groep 8) beschikbaar voor vragen. Annette
Schouten (interne begeleiding) is op de dinsdagen en vrijdagen op school.
Luizencontrole
Morgen, woensdag 28 augustus, zal er weer een luizencontrole plaatsvinden in alle
groepen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen geen vlechten, speltjes of gel in hun haar
hebben zodat we de controle beter kunnen uitvoeren.
Het is verstandig om ook zelf regelmatig uw kind te controleren.
Mocht uw kind een neiuwe luizenzak nodig hebben dan is deze op school verkrijgbaar
voor € 2,-.
Gymnastiek rooster
Dit schooljaar zullen de kinderen van groep 1 gymnastiekles krijgen in het speellokaal van
de Vinkenbaan en hoeven ze niet meer naar de Rijver te lopen. Najat Agadour zal de
gymlessen voor groep 1 verzorgen.
Alle andere groepen zullen op maandag gymnastiek hebben in de Rijver.
8.30 uur: groep 8
9.45 uur: groep 6/7
11.00 uur: groep 4/5

13.00 uur: groep 2/3 (de kinderen zijn om 14.15 uur op school en kunnen gewoon daar
worden opgehaald)

Oudergesprekken
Dit schooljaar zullen de oudergesprekken in de middaguren gevoerd worden (tot uiterlijk
16.30 uur). We plannen deze gesprekken in week 45 en week 15, zie jaaroverzicht.
Informatieavond
Volgende week staan de informatieavonden weer gepland. De leerkrachten zullen u
informatie geven over de groepen. De avond start om 19.30 uur en zal uiterlijk om 20.30
uur worden afgesloten.
Schoolreis/kamp
Na evaluatie in het team hebben we besloten om weer alleen met groep 8 op kamp te
gaan. De groepen 1 t/m 7 zullen op schoolreis gaan waarbij we voor groep 1 t/m 3 wel een
andere bestemming kiezen dan voor groep 4 t/m 7.
Ouderportaal
Het ouderportaal staat weer open. Wilt u de adres en telefoongegevens controleren en
wijzigingen doorgeven. Alvast dank.
Maandkalender
week

35

week

36

3 sept.
5 sept.

informatieavond groep 1-3
informatieavond groep 4-8

