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Nieuwsbrief
Nieuwe leerlingen

verkoudheidsklachten, hebben we besloten
om de kinderen van groep 3 t/m 8 vanaf de

Deze week verwelkomen we twee leerlingen

derde dag dat zij ziek zijn een

bij ons op school. Ze komen in groep 1 bij

huiswerkpakketje mee te geven.

meester Harmen.
Mocht het in verband met een zieke
leerkracht nodig zijn om een groep naar huis
te sturen, dan zullen wij vanaf de tweede
ziektedag eveneens huiswerkpakketjes
Van harte welkom op onze school. We

verstrekken voor deze groep.

wensen de kinderen een fijne en een
plezierige schooltijd toe!

Inmiddels hebben wij met een aantal
leveranciers van schoolpleintoestellen contact

Op woensdag 16 september, donderdag 17

gehad voor het maken van offertes en

september en donderdag 24 september zijn

concrete plannen voor het opknappen van

de POP gesprekken van groep 8. In de bijlage

ons schoolplein. We hebben ervoor gekozen

vindt u het definitieve rooster.

om met een van deze leveranciers in zee te
gaan.

Het is de bedoeling dat zowel de ouders als
de leerling bij dit gesprek aanwezig zullen

Samen met deze leverancier hebben we een

zijn. De gesprekken vinden plaats in de

concreet plan ontwikkeld. Eveneens is er een

noodlokalen.

offerte voor dit plan opgesteld.

Huiswerkpakketje

We kunnen zodoende de volgende stap gaan

Zoals vorige week in de nieuwsbrief gemeld,

zetten in het realiseren van een nieuw

gebruiken wij de beslisboom van het RIVM

schoolplein. We zullen allereerst toestemming

over het wel/niet naar school kunnen gaan

moeten krijgen van de gemeente voor het

van de kinderen. Om te voorkomen, dat

uitvoeren van ons plan.
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POP gesprekken groep 8

Schoolplein

kinderen achterstanden oplopen, doordat zij
thuis moeten blijven met

Eveneens zullen we de financiële middelen

Wieltjes dag

moeten realiseren door middel van het

Iedere vrijdag is het wieltjes dag. De

aanvragen van subsidies. We hebben

kinderen van groep 3 t/m 8 mogen dan hun

gekozen voor een mooi en ambitieus plan,

skeelers of een skateboard meenemen. Voor

maar dat betekent ook dat we nog heel wat

de veiligheid hebben we dit schooljaar

financiële middelen nodig hebben om het

ingevoerd dat de kinderen bij het spelen op

plan daadwerkelijk te kunnen realiseren. De

het plein met een skateboard of skeelers een

komende tijd zal zodoende in het teken staan

helm moeten dragen.

van het aanvragen van verschillende
subsidies voor het plein.
Kortom: We zijn er nog niet en moeten nog

Naschoolssportaanbod
“Freerunnen’’

even geduld hebben. Maar we komen wel

Op dinsdag 6 oktober is er weer een

elke keer een stapje verder in het realiseren
van een heel mooi schoolplein! We houden u
op de hoogte!

Naschools Sportaanbod. Het thema is
freerunning. Het is van 14:30-15:30 uur en
vindt plaats in de gymzaal naast de school.

Krentenbaard
Helaas is er krentenbaard op school
geconstateerd. Wilt u uw kind hier even extra
op controleren? In de bijlage vindt u meer
informatie over deze ziekte.
Er is geen enkele reden om kinderen thuis te
houden, ook als niet alle wondjes afgedekt
kunnen worden. Kinderen kunnen namelijk
ook al besmettelijk zijn als de krentenbaard
nog niet zichtbaar is. Het is daarom zinloos
kinderen van school of kinderdagverblijf te
weren.

Agenda
14 september Oud papier
16 september Popgesprekken gr 8
17 september Popgesprekken gr 8
24 september Popgesprekken gr 8
30 september Opening Kinderboekenweek

Stagiaire
Vanaf volgende week krijgen
wij een nieuwe stagiaire in
groep 7A. Leyla Michenea.
Zij is een student aan de academische
opleiding leraar basisonderwijs. Ze komt
iedere dinsdag bij ons op school.
We wensen Leyla een leerzame tijd toe bij
ons op school.
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