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Belangrijke data:
06 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 4

06 september

Nieuwsbrief 2.

10 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 6

11 september

Schoolreis groepen 5,6 en 7
19.30 uur introductie ouderavond gr. 3

12 september

19.30 uur introductie ouderavond gr. 8

20 september

MR-vergadering (openbaar)

21 september

Teambuildingsdag groepen 8

24 t/m 28
september

Start “Gezonde Week”.

Algemene informatie
Ziek melden
Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte, dan verzoeken wij u dit telefonisch
aan de school door te geven voor 08.30 uur. Telefoon school: 040-253 28 34.
Vergeet u niet aan te geven in welke groep uw kind zit.
Indien de leerkracht geen afmelding heeft ontvangen, nemen wij zelf voor 09.00 uur contact
met u op om naar de afwezigheid te informeren.

Agenda website
Naar aanleiding van diverse verzoeken van ouders zal de agenda op de website alsnog
worden gevuld. Hiermee gaan we aan de slag.
In Parnassys zal per maand de agenda worden ge-update.
Annemieke Welling, administratie
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Nieuws uit de groepen
Groep 3
We hebben een fijne start gemaakt en de kinderen zijn al een beetje gewend in hun nieuwe
groep. Door allerlei opdrachten in spelvorm leren we elkaar steeds beter kennen en werken
we aan een fijne, veilige en positieve sfeer.
In de week van 17 september starten we met het thema Vriendschap. Dit is het thema van de
Kinderboekenweek ( 3 - 14 oktober ) wat aansluit op de eerste weken van kennismaken met
elkaar in een nieuwe groep. Dinsdag 11 september a.s. willen we graag alle ouders
verwelkomen op onze info avond. U krijgt uitleg over de lesmethoden en allerlei andere
zaken, zodat u een goed beeld krijgt wat er dit schooljaar allemaal aan de orde komt.
Graag tot dan!

Groep 5 en 6
Na een zomer met veel zon en heerlijke temperaturen zijn we in de groepen 5 en 6 weer
enthousiast gestart.
Voor de leerlingen in groep 5 is er veel nieuw. Een ander plein met spelmogelijkheden,
andere ingang en nog veel meer. De leerkrachten en de leerlingen van de groepen 6 helpen
ze hierbij en in de loop van de eerste weken merken we al dat ze aardig gewend raken.
Afgelopen maandag 27 augustus zijn we gestart met het eerste thema van Alles-in-1 over
Nederland. De kinderen mogen materiaal, voorwerpen, folders en kaarten meenemen die
betrekking hebben op Nederland. Tot aan de herfstvakantie staat dit thema dagelijks op het
programma. De leervakken van wereldoriëntatie en de expressievakken komen daarbij aan
bod. Iedere week krijgen de leerlingen een samenvatting mee naar huis ter voorbereiding
van de digitale toets de week daarna.

Groep 5, 6 en 7
Op dinsdag 11 september gaan de groepen 5, 6 en 7 op schoolreis naar Toverland.
Informatie hierover heeft u al via de mail ontvangen. We bereiden de kinderen hierop in de
groepen goed voor, door de plattegrond te bekijken, aan te geven waar ze hulp kunnen
krijgen als dat nodig is, en een filmpje over Toverland op You Tube te bekijken.
In geval van nood kunt u de school benaderen op telefoonnummer 040-2532834. Er zal dan
contact opgenomen worden met de verantwoordelijke leerkrachten ter plaatse.
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Bijlagen:
- Zindelijkheid (GGD)
- Flyer CJG
- Inventarisatie Typetuin
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