
Nieuwsbrief                    

Schooljaar 2018-2019, nr. 1 
      

Dag  Datum  Opmerking/thema  

 Maandag 27 augustus:  
Mad Science Show 
Inloop ouders tot 17.00 uur 

Dinsdag 28 augustus: 
Inloop ouders tot 17.00 uur 

Donderdag 30 augustus: 
Inloop ouders tot 17.00 uur 

Vrijdag/ 
zaterdag 

31 augustus 19.00 uur tot 1 september 10.00 uur: 
“Slaap”feestje groep 7/8 

 
De eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze ontvangen jullie voor een keer op papier. De 
volgende Nieuwsbrief zal weer per e-mail verstuurd worden. Daarvoor vragen we jullie 
actuele e-mailadressen. 
Wanneer jullie vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan horen we deze graag. 
Veel leesplezier!! 
 

 

START NIEUWE SCHOOLJAAR 
 

 
Maandag 20 augustus zijn we weer gestart met het nieuwe schooljaar. Voor veel kinderen 
een spannend moment: naar een nieuwe groep en/of bij een andere leerkracht. Om 8.30 uur 
toen de bel ging werden de kinderen en hun ouders ontvangen door de nieuwe locatie-
directeur. Nadat het lint doorgeknipt werd door 2 leerlingen was het schooljaar officieel 
geopend. Ouders gingen nog even in de groepen kijken en daarna was er voor de ouders 
koffie/thee. 
Volgende week maandag – dinsdag en donderdag zijn er inloopmomenten. Tot 17.00 uur 
zijn jullie van harte welkom om een kijkje in de groepen te nemen.  
 

 
 
 



 
 

BENODIGDHEDEN SCHOOLJAAR 
 

 
Nogmaals het overzichtje wat jullie kind nodig heeft voor schooljaar 2018-2019. 

 

Groep 1/2  gymschoenen 

Groep 3 t/m 6 gymschoenen, T-shirt en kort broekje 

Groep 7/8 gymschoenen, T-shirt en kort broekje 
klapper 23-rings 

agenda 

 
Materialen zoals pennen, (kleur)potloden, gummen, vulpennen, etc. worden door school 
verzorgd.   
Denken jullie ook aan het meegeven van sloffen/slippers/binnenschoenen. Dan houden we 
de school netjes samen. 

 
GYMLES 

 

 
Tijdens de gymles valt vaker op dat er kinderen zijn die sieraden om hebben. Alle sieraden 
moeten tijdens de gymles af. Denk aan oorbellen, armbandjes, kettingen, horloges, etc.  
Ook vragen we of kinderen met lange haren hun haren met een elastiekje bij elkaar willen 
binden i.v.m. de veiligheid van jullie kind en de andere kinderen. Wij vragen hier samen met 
jullie kind op te letten. De gymles is op donderdagmiddag voor groep 3 t/m 8. We gaan met 
de bus naar de sporthal. Denk aan de gymspullen donderdag! 

 

DRINKEN OP SCHOOL 
 

 
Voldoende drinken is belangrijk. Kinderen van groep 3 t/m 8 mogen een bidon meenemen 
van thuis om deze op school te vullen met water. In groep 1/2 staan bekertjes om tussendoor 
te drinken. 
Wanneer kinderen drinkpakjes meenemen dan moeten ze de lege pakjes mee naar huis 
nemen i.v.m. het afval. 
 

 
 

OPROEP 
 

 
Na elke vakantie is er op woensdag “Luizenpluis”. Ouders die mee willen helpen zijn van 
harte welkom op de volgende “Luizenpluis” na de herfstvakantie.  
Elke groep heeft een klasse-ouder. Wie wil dit schooljaar klasse-ouder zijn? Geef je dan op 
bij de groepsleerkracht. Graag voor 31 augustus. 



 

WERKDRUKGELDEN 
 

 
Elke school heeft geld gekregen om de werkdruk van leerkrachten te verminderen. Op onze 
school hebben we ervoor gekozen om elke leerkracht bepaalde dagdelen vrij te roosteren 
zodat zij aan administratie/ activiteiten/ projecten kunnen werken. 
Voor groep 3 t/m 8 betekent dit dat de leerkrachten 1x in de 3 weken op donderdagmorgen 
niet in de groep zijn. Juf Claire Hilbrink zal dan de groep overnemen. Voor groep 1/2 zijn we 
nog aan het onderhandelen met SKEM om juf Petra van de BSO/VSO/Peuterspeelzaal in te 
zetten. 

 
 

FORMULIEREN 
 

 
Aan het begin van het schooljaar ontvangen jullie nog een aantal formulieren. 
Willen jullie die z.s.m. invullen en inleveren bij de groepsleerkracht? Bedankt voor de 
medewerking. 
Willen jullie alvast onderstaand strookje invullen zodat we het goede e-mailadres hebben? 
 
 

 

E-MAILADRESSEN 
 
De ouders/verzorgers van 
 
………………………………….. leerling groep …….. 
 
………………………………….. leerling groep …….. 
 
………………………………….. leerling groep …….. 
 
hebben de volgende e-mailadressen: 
 
e-mail papa: ………………………………………………… 
 
e-mail mama: ………………………………………………. 
 
 
Strookje inleveren voor 31 augustus!!! 
 

 


