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Nieuwsbrief
Gesprekken groep 8
Op donderdag 19 september en maandag 23

Meester Stefan en juf Janneke gaan met de
leerlingen op de fiets naar het Linde College
om de verschillende clinics te volgen.

september zijn de popgesprekken van groep
8A. Op donderdag 26 september zijn de

De leerlingen moeten deze dag hun

popgesprekken voor groep 8B. In de bijlage

sportkleding aantrekken. Een trainingspak is

vindt u het definitieve rooster.

wellicht ook handig met oog op het
verplaatsen tussen de clinics.

Nieuwe
leerling
Deze week verwelkomen we een nieuwe

Voor rugby hebben de leerlingen schoenen
nodig voor buiten, maar voor de andere twee
clinics (karate en free running) hebben ze
zaalschoenen nodig.

leerling bij ons op school. Hij komt in groep 1
bij meester Harmen.

De sportdag wordt gezamenlijk afgesloten in
de Steense. Hier kan een eigen lunchpakketje

Van harte welkom op onze school. We

genuttigd worden. Het is handig om deze dag

wensen hem een fijne en een plezierige

extra drinken (water) mee te geven!

Jaargang: 2019-2020

Nummer: 3

Datum: 13 September 2019

schooltijd toe!

Sportdag groep 8
Vrijdag 20 september aanstaande heeft groep
8 een sportdag. Deze sportdag wordt
georganiseerd voor de scholen van Comprix.

kennismaking. Kennismaking met elkaar,

Website/
Facebook

maar ook kennismaken met een grote

We hebben nog niet van alle kinderen het

diversiteit aan sporten. Sporten die niet

toestemmingsformulier betreffende het

wekelijks op het gymnastiekrooster staan.

plaatsen van de foto’s ontvangen.

Deze dag staat in het teken van

Ouders die dit nog niet hebben ingeleverd,
Onze leerlingen zullen kennismaken met

willen we vragen om dit alsnog te doen.

rugby, karate en free running.

Mocht u het formulier kwijt zijn, dan vindt u
een nieuw exemplaar in de bijlage van deze
nieuwsbrief.

Info avond gr 8

Alvast noteren

Dinsdagavond 17 september is er een info

23 september Popgesprekken gr 8A

avond voor de ouders van de kinderen van

25 september Schoolarts gr 7

groep 8. De inloop van de avond start om

26 september Popgesprekken gr 8B

19.15 uur. We beginnen om 19.30 uur.

27 september Schoolarts gr 7

Deze avond zal met name over de overgang
naar het voortgezet onderwijs gaan. Juf
Janneke zal vertellen over de plaatsingswijzer
en hoe de verwijzing in zijn werk zal gaan en
hoe de werkwijze in groep 8 zal zijn.
Meester Stefan is deze avond afwezig i.v.m.
zijn gymopleiding. Mocht u vragen hebben,
die specifiek voor hem van toepassing zijn,
dan kunt u het beste even persoonlijk contact
met het hem opnemen.

Knex kleutergroepen
De Knex-doos van de kleutergroepen mist
nog na het schoonmaken. Welke ouder heeft
deze Knex-doos nog thuis?

Leesbegeleiding
We zoeken enkele leesouders/leesopa’s en
oma’s voor de groepen 3 en 4 op maandag
en woensdagochtend van 8.30-9.00 uur.
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u
zich aanmelden bij de leerkrachten van de
groepen 3 en 4.

Agenda
17 september Informatieavond gr 8
19 september Popgesprekken gr 8A
20 september Sportdag Comprix gr 8
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