Pantoffels
De kinderen mogen pantoffels aan in de klas,
zodat ze met slecht weer buiten regenlaarzen
aan kunnen doen.
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16-09 MR vergadering
24-09 Rodermarkt, alle kinderen vrij.
02-10 Start Kinderboekenweek

Kalender
Volgende week ontvangt u de definitieve
kalender voor dit schooljaar digitaal, er waren
nog een paar kleine aanpassingen. Eerder was
het de bedoeling de kalender aan alle ouders
op papier mee te geven. Bij nader inzien
denken we dat dit toch niet nodig is. We
hebben namelijk de website een kleine update
gegeven en ook de google agenda op de
website gevuld. Deze informatie kunnen we
op deze manier heel makkelijk up-to-date
houden. Via onze website kunt u heel
gemakkelijk de schoolagenda synchroniseren
waardoor u altijd de agenda bij de hand heeft.
Mocht u de kalender toch nog graag op papier
willen ontvangen, dan kunt u dat aangeven en
dan is dat natuurlijk mogelijk.
Traktaties
Wij willen u vriendelijk verzoeken om uw kind
gezonde traktaties mee te geven als ze jarig
zijn. De leerkrachten vinden het prima om
hetzelfde te krijgen als de kinderen.
Klassenouder
Ook dit jaar zoeken we weer voor alle groepen
een klassenouder. Een klassenouder helpt de
leerkracht bijvoorbeeld met het inzamelen
van geld voor een cadeautje, hulp zoeken bij
activiteiten en het maken van een
telefoonboom. Opgeven kan bij de leerkracht.

Rapport mee
Graag de rapporten weer inleveren bij de
leerkracht.
Pleinregels
Even weer de pleinregels opfrissen!
De kinderen mogen niet fietsen op het plein.
De kinderen van groep 1/2 mogen vanaf 8.15
uur naar binnen. Alle andere kinderen mogen
naar binnen als om 8.25 uur de bel gaat.
Tassen mogen al naar binnen worden
gebracht voordat de bel gaat. Als het erg
slecht weer is luidt de
“regenbel”. De kinderen mogen ballen en
ander speelgoed pakken uit het halletje. Na de
pauze brengt iedereen dat zelf weer naar
binnen.
Oudergesprekken
In plaats van de facultatieve gesprekken in
november nodigen we alle
ouders/verzorgers uit van de kinderen in
groep 3, 5,en 7 voor een
kennismakingsgesprek. Voor alle andere
ouders blijft de mogelijkheid voor een gesprek
bestaan in november.
Verder blijven de gesprekken in
januari/februari en juni/juli hetzelfde. Dit zijn
de zogenaamde rapportgesprekken. In groep
1/2 is er een ander ritme vanwege de
wisselende instroom momenten van de
kinderen tijdens het schooljaar. Tijdens de
gesprekken in september willen we vooral de
ouders de gelegenheid bieden om het een en
ander te vertellen over hun kind. Het doel van
het gesprek is met name gericht op een zo
snel mogelijke kennismaking en om de
overgang naar het nieuwe leerjaar zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
Denkt u voorafgaand aan het gesprek eens na
over de volgende vragen:
1. Beschrijf uw kind eens in maximaal
drie zinnen.

2. Wanneer heeft uw kind een positief
schooljaar?
3. Zou u kort kunnen beschrijven
op welke wijze de leerkrachten uw
kind het beste kunnen helpen?
Kurken
Voor knutselopdrachten zijn wij op zoek naar
kurken. Inleveren mag bij juf Hanneke.
Schoolbibliotheek
We zijn druk bezig met de schoolbibliotheek.
We willen deze graag aantrekkelijk en
overzichtelijk hebben voor de kinderen.
Daarom zijn wij op zoek naar een handige
ouder of grootouder die voor ons
tussenschotjes zou willen maken en/of
letterbordjes. Mocht u dit kunnen en willen
dan horen we dat graag!
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober start de
Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar; Reis
mee!

We willen dit feestelijk openen door een
vossenjacht te organiseren. Daarvoor zoeken
we ouders die ‘vos’ willen spelen en we
zoeken verkleedkleren. Omdat het in het
thema moet passen, vinden we het leuk als de
vossen verkleed zijn als iemand uit een ander
land. Denk aan bijvoorbeeld een sombrero,
lederhosen of een Hawaï-rokje.
We zullen de vossenjacht spelen op woensdag
2 oktober vanaf 13.15 uur. Wilt u meedoen
en/of heeft u verkleedkleren passend bij het
thema, dan horen we dit graag! Meer
informatie over de Kinderboekenweek volgt
later.

