Week 34- jaargang 2017-2018

Verjaardagen
Boaz Blaauw
Naomy Huibers
Djulisa van den Hoven

25 augustus
31 augustus
1 september

4 jaar
10 jaar
11 jaar

We zijn weer begonnen
De eerste dagen met het continurooster zitten er weer op.
We hopen dat iedereen een fijne start heeft gehad en wensen iedereen een heel fijn schooljaar!
Welkom Jurre en Maud
In groep 1-2-3 komen Jurre en Maud binnenkort wennen.
We wensen Maud en Jurre veel speel- en leerplezier bij ons op school.
Inloopavond
Donderdagavond 4 september van 17.30 uur – 18.30 uur is de jaarlijkse inloopavond. U bent van harte
welkom om samen met uw kind in de klas te kijken naar de methoden en wat uw kind allemaal leert op
school.
Sponsorloop
Afgelopen juni hebben de kinderen weer hard gelopen tijdens de sponsorloop. Dit jaar heeft het een
bedrag opgeleverd van 1307,54 euro. Dit is zeker een applaus waard voor de kinderen. Er is ook een
top 3 ontstaan van diegene die het meest hebben opgehaald.
1 Tycho Jansen met 93,00 euro
2 Rens Keuken met 67,50 euro
3 Marije Bos met 53,00 euro
We gaan dit geld besteden aan leermiddelen voor de school. Het gaat dan om extra materialen in
spelvorm, zodat de kinderen vaker spelenderwijs kunnen oefenen met hun reken- en taalvaardigheden.
Wel moeten we er nog even bij vermelden dat nog niet iedereen het sponsorgeld heeft ingeleverd.
Zouden diegene die dit nog niet hebben gedaan, dit zo snel mogelijk willen doen?
Schoolfruit
Komend schooljaar zijn woensdag en donderdag de fruitdagen. De kinderen moeten het fruit zelf
meenemen.
Gym
Op maandagmiddag gaan de kinderen van groep 1/2 in de speelzaal gymmen. Hiervoor hebben zij een
tas met gymschoenen nodig, gymkleding mag, maar hoeft niet. Deze tas blijft op school, zodat we ook bij
slecht weer lekker kunnen bewegen in de gymzaal.
De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan bij mooi weer buiten gymmen. Hiervoor mogen ze geen
zaalgymschoenen gebruiken. Het is toegestaan om een flesje water mee te nemen.
Ouderhulplijst
Volgende week wordt de ouderhulplijst uitgedeeld. Deze lijst is een hulpmiddel zodat we weten wie we
kunnen benaderen. Als we u hulp nodig hebben laten we dat minimaal 2 weken van te voren weten.
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Luizen
De kinderen hebben deze week luizencontrole gehad. Helaas zijn er wederom enkele luizen ontdekt. We
geven u nogmaals als tip dat het heel belangrijk is om te blijven kammen. Na de herfstvakantie zullen we
weer een luizencontrole hebben.
Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)
Denkt u nog aan het inleveren van de GVO formulieren? Graag inleveren bij de groepsleerkracht vóór
dinsdag 29 augustus 2017.
Vakantierooster 2017/2018
Herfstvakantie 14-10 t/m 22-10
Kerstvakantie 23-12 t/m 07-01
Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 04-03
Pasen 30-03 t/m 02-04
Meivakantie 27-04 t/m 13-05
Pinksteren 19-05 t/m 21-05
Zomervakantie 14-07 t/m 26-08
Studiedagen
maandag 11 september 2017
woensdag 31 januari 2018
donderdag 29 maart 2018
dinsdag 22 mei en woensdag 23 mei 2018
Zomer in Gelderland
Heeft u ons ook allemaal gezien op de tv? We vonden het heel
fijn dat er zo veel kinderen mee hebben gedaan.

Activiteiten
Belangrijke

data

Donderdagavond 4 september
Inloopavond van 17.30 uur – 18.30 uur
Maandag 11 september
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Dinsdag 19 september
Oudergesprekken
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