Nieuwsbrief 1

Maandag 3 – vrijdag 7 september

Hallo allemaal,
Wat zijn de afgelopen weken voorbijgevlogen!
Zes weken vakantie waren zo weer voorbij.
We mogen weer beginnen!

1

Bij deze, net voor de start van het nieuwe
schooljaar een nieuwsbrief met
de 'eerste-week'-zaken. Belangrijke informatie dus!
We wensen alle leerlingen, samen met hun ouders, dit jaar
véél (leer)plezier bij ons op school!
Tot maandag!
juf Jet, juf Wilma, juf Sandra, juf Christel, juf Kim, juf Wiepke,
juf Barbara, juf Alwina, meester Johan, juf Margien

Maandag 3 september
Gaat het heel anders dan andere jaren! Wat we gaan doen, is nog een verrassing.
Maar we nodigen alle kinderen, samen met hun ouders, uit om op tijd te komen
en op het plein te blijven, want daar gaan we samen starten! De deuren blijven
daarom nog even dicht!
Na de start gaan alle leerlingen naar hun eigen klas en is er voor de ouders even
een ‘welkomst’ kopje koffie/thee, DUS WELKOM ALLEMAAL!

Een steen...een vakantieherinnering
Voor de vakantie schreven we in de laatste nieuwsbrief:
‘In de vakantie gaan alle leerlingen veel beleven, waar dat ook is: thuis, op
de camping of zelfs voor sommigen naar een ver land.
Prachtige ervaringen en herinneringen voor alle kinderen!
Wij willen de leerlingen daar nog van na laten genieten op school en
vragen alle leerlingen (en hun ouders) om een steen mee te nemen uit een
plaats, die bezocht is tijdens de vakantie! Misschien zelfs met een foto erbij!
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Met de steen kunnen de leerlingen vertellen over de vakantie (de
eventuele foto laten zien) en we gaan er ook nog iets leuks mee doen! Zo
krijgen ze hun eigengemaakte 'moment van geluk'-steen!
Dus wilt u uw kind(eren) eraan helpen herinneren om maandag de
gevonden steen mee te nemen naar school?

Nog even de klassenverdeling:
Groep 1:
Een vertrouwd gezicht voor de kinderen van groep 1! Juf Jet is er klaar voor om er
weer een fantastisch jaar van te maken in hun eigen lokaal!
In deze groep zitten bekende kinderen en een paar nieuwe kinderen. Wie zitten
er in deze groep: Nenna, Isabel, Leemar, Mariska, Jazz-Lynn, Levi, Domien,
Damian, Tess en Tim. De komende weken en maanden komen er nog meer
kinderen bij, hartelijk welkom!
Groep 2:
Op maandag en dinsdag geeft juf Sandra les, woensdag tot en met vrijdag juf
Wilma. Juf Wilma mag ook na de vakantie ons team, als invalster, versterken!
Groep 3:
De leerlingen van groep 3 krijgen op maandag, dinsdag les van juf Kim en op
woensdag, donderdag en vrijdag van juf Christel. De leerlingen van groep 3
zitten in het tweede lokaal vanaf links (vorig jaar het lokaal van groep 4/5).
Ook nieuw voor de leerlingen van groep 3: vanaf nu gaan ze (natuurlijk) niet meer
in het speellokaal gymmen, maar gaan naar de 'echte' sportzaal Weemelanden.
Dit is op maandagmorgen en dinsdagmiddag. Hiervoor moeten alle leerlingen
dus op maandag en dinsdag een gymtas mee, gevuld met schoenen en
sportkleding.
Groep 4:
Deze leerlingen mogen in het linker lokaal (vorig jaar groep 3) en krijgen de hele
week les van juf Wiepke.
Groep 5/6:
De leerlingen van groep 5/6 gaan naar het lokaal direct naast de ingang en
krijgen maandag t/m donderdag les van juf Barbara en op vrijdag van juf Alwina
Groep 7/8 zoekt het hogerop!!
De leerlingen van groep 7/8 gaan, samen met meester Johan, naar het lokaal
boven. Ook hebben ze boven een aparte ruimte waar ze zelfstandig kunnen
werken. Meester Johan geeft les van dinsdag t/m vrijdag, op maandag staat juf
Alwina voor de groep.
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Gymnastiek
Groepen 1 en 2
De kinderen van de groepen 1 en 2 sporten en spelen in het speellokaal in
school. Veel kinderen hebben al gymschoenen op school, hierdoor kunnen we
vaak in het speellokaal een spel doen, klimmen en klauteren op de toestellen,
of een verhaal uitspelen met elkaar.
Groepen 3 t/m 8
De gymnastieklessen worden dit jaar uitgebreid. We gymmen niet alleen op
dinsdagmiddag, maar ook op maandagmorgen! Dus moeten alle leerlingen
van groep 3 tot en met groep 8 op maandag en dinsdag hun gymkleren
meenemen!
De leerlingen van groep 7/8 en groep 4 mogen direct op maandagmorgen
naar de gymzaal.
Zoals u kunt begrijpen beginnen we aanstaande maandag nog niet!
Bij een hele mooie dag kan de gymles buiten zijn. De leerlingen moeten voor
de zekerheid wel altijd hun gymkleren mee, want zonder gymkleren mogen ze
van de sportzaal niet mee gymmen!

HVO/GVO
Dit schooljaar is HVO (Humanistisch vormingsonderwijs) op de maandag- en
dinsdagmiddag. En gelukkig hebben we een leerkracht GVO (Godsdienstig
Vormingsonderwijs) gevonden. In een volgende nieuwsbrief zal ze wat meer
over haarzelf vertellen. Ze zal aan de leerlingen van groep 3 en groep 4, die
voor GVO hebben gekozen, lesgeven op dinsdagmiddag.

Schoolkalender
Aan het eind van de eerste week krijgen alle (oudste) leerlingen een
schoolkalender mee, zodat u alvast kunt kijken wat er tijdens het schooljaar
allemaal wordt georganiseerd en er rekening mee kunt houden. Ook staan
daar activiteiten in waarbij we de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Dit
kunt u aangeven op de hulpouderlijst.
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Heel veel in te vullen...
De eerste week krijgen de leerlingen veel formulieren mee om in te vullen:

1. Calamiteitenformulier
Omdat wij het belangrijk vinden om over de juiste gegevens van u en van uw
kind(eren) te beschikken geven we elk jaar een calamiteitenformulier mee met
het verzoek deze in te vullen en mee te geven naar school. Wilt u voor ieder
kind een apart formulier invullen, dan heeft elke leerkracht de juiste gegevens.

2.Toestemmingsformulier
Voor de privacywet (AVG) moeten we ieder jaar een toestemmingsformulier
door ouders in laten vullen. Hierin kunt u aangeven of uw kind op de foto mag
en waar deze voor gebruikt mag worden.
Maar ook of uw tel.nr gebruikt mag worden voor een groepsapp en
klassenlijsten.

3. Hulpouders
Aankomende week krijgt u de hulp-ouderlijst via de mail toegezonden, waarin u
als ouders aan kunt geven bij welke activiteiten u dit schooljaar zou willen
helpen.
Wilt u alle formulieren z.s.m. weer inleveren op school?

Kangoeroeklupdag
Op woensdag 26 september is er een sportochtend voor de kinderen van de
groepen 1 en 2 bij de korfbalvereniging in Vriezenveen. Iedere keer is dit weer
een heel gezellige en sportieve activiteit met enthousiaste begeleiders! Het kan
zijn dat wij u vragen of u in de gelegenheid bent om te helpen met het vervoer.
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