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Kennismakingsweek
In de week van 18 t/m 22 september hebben wij weer kennismakingsgesprekken met alle
ouders. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de leerkracht van uw kind, u ontvangt
informatie over het schooljaar en wordt er gesproken over verwachtingen van dit schooljaar.
Komende week zullen er weer intekenlijsten voor deze gesprekken worden opgehangen bij
de klas. Tijdens het gesprek verwachten wij dat uw kind ook aanwezig is.

Kleding op het podium
Voor de zomervakantie is er het een en ander gevonden aan kleding en broodtrommels,
deze liggen uitgestald op het podium. Zou u willen kijken of er misschien iets van uw kind bij
ligt? Op vrijdag 15 september zullen de spullen worden opgeruimd.

Verzoek bij de kleuters
Het schooljaar is weer begonnen en helaas niet met het beste weer. Hierdoor gebruiken de
kleuters vaker de gymzaal. Het is de leerkrachten opgevallen dat nog niet iedereen
gymschoenen heeft om op te gymmen. Als u gymschoenen voor uw kind heeft, kunt u die
voorzien van de naam van uw kind inleveren bij de leerkracht. Zij zal de schoenen in een
speciale gymbak in de groep bewaren. De gymschoenen hoeven dus niet meer in een tas aan
de kapstok gehangen te worden.
Ook willen de leerkrachten van groep 1/2 u vragen om nadat u afscheid heeft genomen van
uw kind niet meer te tikken op de ramen buiten. Dit geeft veel onrust in de groep als de
leerkracht de les wil opstarten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Wist u dat…..
Wist u dat wij kleding inzamelen? Met het inzamelen van kleding ontvangt de OR een extra
bijdrage die weer ingezet kan worden voor het bekostigen van activiteiten tijdens (Sportdag,
sint, kerst, schoolreisje, enz) en na schooltijd (sportwedstrijden zoals beeball, hockey,
korfbal, enz.).
Kleding, stof, gordijnen, ed. kunt u dagelijks inleveren in een
afgesloten plastic zak in de kleding container op het schoolplein.
Als de container gesloten is, kunt u de zakken in het halletje
zetten, dan zullen wij ze voor u in de container stoppen.

