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Nieuwsbrief
Nieuwe leerlingen

Handelingsplannen

Deze week verwelkomen we een aantal

Zouden alle kinderen die voor de vakantie

nieuwe leerlingen.

een handelingsplan hebben gekregen, deze
ondertekend door de ouders weer in kunnen

De kinderen komen in groep 1 bij meester

leveren?

Harmen of bij juf Corrie.
Van harte welkom op onze school. We

Gymschoenen groep 1/2

wensen de kinderen een fijne en een

Het is de bedoeling dat alle kinderen van

plezierige schooltijd

groep 1/2 gymschoenen mee naar school

toe!

nemen. Deze schoenen blijven op school en
worden bij slecht weer dagelijks gebruikt bij
de gymlessen.

Rapport mee
Zouden alle kinderen
de rapporten weer in
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kunnen leveren?

Plakboeken
mee
Zouden alle kinderen
van groep 1/2A en
1/2B de plakboeken

Juf Anke

weer in kunnen

Het gaat weer beter met juf Anke. Zij gaat

leveren?

proberen haar werkzaamheden weer op te
pakken. Zij zal twee keer in de week bij ons

Groep 1/2

op school aanwezig zijn om kinderen extra te
begeleiden.

De kinderen van groep 1/2 spelen elke dag
buiten. We willen u vragen om de kinderen
altijd een jas mee te laten nemen, zodat ze

Jaarplanning oud papier

die aan kunnen doen als het weer

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de

onverwachts wat slechter wordt.

jaarplanning voor het ophalen van het oud
papier voor de eerste helft van komend

Luizen

schooljaar.

In verband met Corona, kunnen wij op dit

Alvast bedankt voor uw medewerking! Van de

moment nog geen luizencontrole doen.

opbrengst van het oud papier kunnen we elk

We willen alle ouders vragen om de kinderen

jaar mooie dingen voor uw kind/kinderen

thuis even goed te controleren op luizen.

realiseren!

Jaarplanning

 Foto’s van individuele kinderen worden

In de bijlage van deze

niet op de site geplaatst. Tenzij dit

nieuwsbrief vindt u de

niet anders kan i.v.m. de soort

jaarplanning van dit

activiteit. Bijv. de voorleeswedstrijd.

schooljaar.

 De foto’s van de website kunnen niet
allemaal tegelijk worden gedownload.
Als iemand de foto’s wil downloaden

Aanvragen verlof
Graag willen we u attenderen op de juiste
criteria voor het aanvragen van extra verlof
buiten de schoolvakanties. Het moet
redelijkerwijs te voorzien zijn dat een
vakantie, in alle schoolvakanties van
minimaal 2 aaneengesloten weken, tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische

moet hij/zij dit per foto doen.
 Foto’s van kinderen in zwemkleding
worden niet geplaatst.
 Via de nieuwsbrief wordt af en toe een
link naar een web album gegeven bij
bepaalde activiteiten. Bij het plaatsen
op de website van deze
nieuwsbrieven wordt deze link eerst

problemen zal leiden.

verwijderd, zodat derden niet via de

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het

klikken naar onze fotoalbums.

schrijven van de leerplichtambtenaar. We
hopen op uw begrip. Ook wij dienen ons aan

digitale nieuwsbrieven door kunnen

Als school bekijken wij alle foto’s zorgvuldig

de wet te houden.

voor wij deze op onze website/Facebook

Website/
Facebook

Noodsituatie

Ook dit schooljaar gaan we weer regelmatig

In geval van nood kunt u de directeur, Gonda

foto’s van allerlei activiteiten op de website
en Facebook plaatsen.
Voor ons als school is het
leuk om regelmatig

plaatsen.

Stienstra, altijd bereiken op telefoon
nummer: 06-18994316.

Diverse folders

berichten op Facebook of

Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle

de website te plaatsen.

kinderen meerdere folders mee naar huis met

We kunnen u op die manier

de mogelijkheid om zich te abonneren op

goed op de hoogte houden van allerlei

jeugdbladen of in te schrijven voor een type

activiteiten, die wij op school doen.

cursus. Uiteraard bent u tot niets verplicht.

Bij het plaatsen van foto’s van uw kind op de
website of op Facebook zijn wij voorzichtig en

Stagiaires

nemen we de volgende maatregelen.

Er komen dit jaar weer een aantal stagiaires

 Op Facebook wordt per activiteit een

bij ons stage lopen.

beperkt aantal foto’s geplaatst. Zijn

Van de Pabo komt Jelmer Dijkstra zijn Lio

er meer foto’s beschikbaar, dan wordt

stage lopen in groep 6/7B. Deze stage is zijn

er een link gegeven naar de website

afrondende stage van de pabo. Na deze stage

van de school.

ontvangt Jelmer zijn Pabo diploma.
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Van de opleiding tot onderwijsassistent komt
Danique de Vries bij ons stagelopen. Zij zit in
haar tweede jaar en loopt tot de
kerstvakantie stage in groep 1/2A en 1/2B op
de maandag en dinsdag.
We wensen de stagiaires een leerzame tijd
toe bij ons op school.

Naschools sportaanbod
In de bijlage een nieuwsbrief van
Buurtsportwerk en een flyer met het
naschoolse sportaanbod.

Agenda
14 september Oud papier
30 september Opening Kinderboekenweek
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