Nieuwsbrief 1
19 augustus 2019

We gaan weer beginnen!
We hopen dat u allemaal genoten heeft van een
heerlijke vakantie! Wij zijn er weer
helemaal klaar voor en staan te trappelen om iedereen
weer te zien. Welkom in schooljaar 2019-2020!!

Gymrooster aankomend schooljaar HERHALING VAN BERICHT
Maandag
8-30-9.30
9.30-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

In de Brug
Groep 8
Gamma
3/4/5
Groep 3/4
Groep 6/7
Groep 4/5

Woensdag
8.30-9.45

Lentemorgen
Alpha & Bèta

Vrijdag
8-30-9.30
9.30-10.30

Brug
Alpha 7/8
Bèta 6/7

10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

Gamma
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 8

Schoolfotograaf
Op 3 september a.s. komen de fotografen van Nieuwe Schoolfoto.
Van elk kind worden portretten gemaakt.
Broertjes en zusjes die op school zitten kunnen samen op de foto.
Wilt u het aangeven bij de juf of meester, als u dit NIET wilt?
Broertjes en zusjes die niet op onze school zitten, slaan we dit jaar over!
We starten om 8.30 uur met de groep van juf Saskia en de groep van juf Anne,
gevolgd door de DV kinderen.
De DV kinderen lopen om 8.45 uur van de Bizetstraat naar de Kardinaal de
Jongstraat.
Mocht het heel hard regenen, dan zal voor een droog moment gekozen worden.
Daarna gaan we verder met groep 3/4, 4/5, 6/7 en 8.
Tegelijkertijd worden de groepsfoto's gemaakt!
Ook de meesters en juffen moeten eraan geloven :)
Wanneer iedereen op tijd op school is, loopt het schema gesmeerd en zijn we voor
14.30 uur klaar.
Voor eind september krijgt u een inlogcode en kunt u besluiten de foto's al dan niet te
bestellen.
De strijd tegen hoofdluis…
Beste ouders en verzorgers,
Ook dit jaar proberen wij een luisvrije school te zijn!
Maandag is de vakantie voorbij en starten we direct met de luizencontrole bij alle
kinderen, medewerkers van onze school.
Wanneer bij uw kind luizen worden geconstateerd, wordt u gebeld en verzocht een
behandeling te starten.
U hoeft uw kind niet op te halen, maar kunt gewoon starten bij thuiskomst. Daarna
behandelt u verder door veertien dagen lang iedere dag te kammen. Zie hiervoor
bijgevoegde "nat kam instructie" .
Na veertien dagen worden de klassen wederom gecontroleerd.
Wanneer de hoofdluis in de groep niet onder controle is, wordt er op school mee
gekamd om u als ouder te ontlasten.
Wilt u zich aanmelden als luizenvader of -moeder?
Meld u aan bij de juf of meester.
Het kost niet zo veel tijd!
Na elke vakantie controleren wij de kinderen en veertien dagen erna doen wij het
vervolg.
Jeannette, namens de luizenwerkgroep.

Keerom gesprekken

Agenda
In de week van 26 augustus worden spreekavonden (of –middagen) gehouden. De
opzet van deze spreekmomenten is anders dan de andere twee spreekavonden.
Deze avond heet bij ons het Keer-Om-Gesprek.
Natuurlijk is het gesprek een eerste kennismaking, maar de ouder(s) word(en)t in het
gesprek nadrukkelijk uitgenodigd te vertellen en informatie te geven aan de
groepsleerkrachten over hun kind(eren): wat wilt u met ons delen ten aanzien van de
begeleiding van uw kind, waar moeten wij rekening mee houden, en wat zijn de
verwachtingen over en weer voor het komende schooljaar. Zo kunnen wij nog beter
aansluiten bij de onderwijsbehoefte van het individuele kind. Informatie van u en
gemaakte afspraken worden opgenomen in het dossier van uw kind. Binnenkort
ontvangt u een vragenlijst. Deze vragenlijst mag u invullen en meenemen naar de
ouderavond.
Bij de deur van de groep van uw kind hangen intekenlijsten. We rekenen op uw
komst!

DaVinci Nieuws
Hulp gevraagd bij het bouwen van een tweede First Lego League tafel!
Vanwege onvoorziene omstandigheden kan ons sponsorbedrijf 'Aalbers Wilk
Emballage' onze First Lego League tafel niet maken. Vandaar dat wij op zoek zijn
naar 2 of 3 handige mama's, papa's, oma's of opa's die onze tafel zouden kunnen
maken. De werkzaamheden bestaan uit: het op maat zagen van enkele balken hout,
het verven van enkele balken en het maken van een omkisting voor een tafel.
Opgeven kan bij Femke of de leerkrachten
Agenda

De informatie avond van de groepen en de jaarvergadering van de Oudervereniging
wordt apart gemaild.

