Agenda
Wo. 12 sept.
ma. 17 sept.
vr. 21 sept.
wo. 26 sept.
vr. 28 sept.

10 min. gespr. gr 3, 5 en 7
t/m wo.19 sept. Kamp Annen gr 7/8
voor-controle fietsen gr 5 t/m 8
kinderpostzegelactie gr. 7/8
fietskeuring gr 5 t/m 8

Jarigen
Za. 1 sept. Noa-Lynn
Ma. 3 sept. Kim
Do. 6 sept. Silvan
Vr. 7 sept. Kim
Za. 8 sept. Sjoukje
Ma. 10 sept. Ilsa
Ma. 10 sept. juf Baukje
Wo. 12 sept. Roan
Do. 13 sept. Eric
Di. 18 sept. Brend
Ma. 24 sept. Teake
Nieuw schooljaar
We zijn alweer ruim een week bezig op school en de
vakantie ligt gevoelsmatig alweer een hele poos achter ons.
Maar het is goed om elkaar weer te mogen begroeten en te
zien. Ik wens een ieder een gezegend nieuw schooljaar toe.
Mooi ook dat meester Bert aan mocht schuiven bij ons team
om ons te versterken. We heten hem van harte welkom en
wensen hem een goede tijd bij ons op school.
Nieuwe leerlingen
We mogen een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen. Dit
zijn Aukje (gr.1), Noa-Lynn (gr.1), Silvan (gr.1) en Roan (gr.1)
Van harte welkom op onze school en we gaan er alles aan
doen om jou tijd hier zo plezierig en leerzaam mogelijk te
maken.
Kamp Annen
Volgende week gaan de kinderen van groep 7/8 drie dagen
naar Annen. Die dagen zullen Baukje, Greethilda, Bert en
Jetske Lysbeth meegaan om veel plezier met elkaar te
beleven. Tevens is het een mooi moment om elkaar goed te
leren kennis en en vertrouwensbasis neer te zetten voor het
komende schooljaar. Het wordt vast weer een waanzinnig
mooi kamp. Allemaal heel veel plezier toegewenst.
Ouderavond Horizon 2019
Op dinsdag 2 oktober is er ’s avonds een ouderbijeenkomst
over het project Horizon 2019. Dit heeft te maken met de
invoering van iPads op onze school. Allen van harte welkom.

Inloop
Tijdens de inloop vorige week donderdag mochten er velen
het lokaal en plek van de kinderen komen verkennen. Fijn dat
jullie erbij waren om zo je betrokkenheid te tonen. Was u er
niet bij dan is er altijd wel even een ander moment om langs
te komen. Voelt u zich welkom.
Laagdrempelig
De samenwerking tussen u als ouders en de school vinden
we waardevol en is van groot belang. We willen dan ook
laagdrempelig zijn en u te allen tijde gelegenheid geven om te
komen met uw verhaal. Wij als team zien en bemerken niet
alles waar kinderen mee thuis komen, mocht u bedenkingen
hebben bij iets of iets willen melden over misdragingen dan
horen we dat graag. Zo hopen we dat u dit samen met ons
wilt bespreken en zo nodig aanpakken.
Fietscontrole
We vinden veiligheid in het verkeer en de bewustwording
hiervan belangrijk. Vandaar dat we als onderdeel hiervan een
controle op de fietsen laten uitvoeren door VVN bij de
groepen 5 t/m 8. Vrijdag 21 september zal er een vóórcontrole zijn. De controleurs geven advies en het is aan u wat
u hiermee doet. Vrijdag 28 september zal er een eindcheck
plaatsvinden. Er wordt vooral gekeken naar verlichting,
deugdelijke werking van de stuurinrichting en remmen.
Misschien dat u zelf ook alvast even de fiets kan nakijken.
Tosti-dag
Dinsdag 18 sept.
Dinsdag 25 sept.

groep 1/2
groep 3/4

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 26
september

