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Agenda:

Ma 17 september
Di 18 september
19 t/m 24 september

Informatieavond gr. 1-2a,b,c, 7 en 8
Informatieavond gr.3a,b, 4, 5a,b, 6
Startgesprekken gr.2 t/m 8

Geachte ouders en verzorgers,
De laatste dagen van de zomervakantie zijn aangebroken. In het schoolgebouw gonst het
alweer van de activiteiten. De klassen zijn ingericht en we kijken ernaar uit om alle
kinderen weer te ontvangen. Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in!

In deze nieuwsbrief brengen we enkele zaken onder de aandacht die handig zijn om te
weten voor de eerste schoolweek.
Maandagochtend
Maandagochtend 3 september staan vanaf 8.20 uur de deuren open en kunt u met uw
kind(eren) mee naar binnen lopen om de nieuwe klas te zien en de leerkracht te

begroeten. Vanaf dinsdagochtend worden de groepen 3 t/m 8 weer door de leerkracht op
het plein opgehaald.
Nadat u maandag afscheid heeft genomen van uw kind(eren) staat er koffie/ thee klaar
op het schoolplein. Even elkaar ontmoeten voor u weer naar huis of werk gaat.
Om het 50-jarig bestaan van de school extra feestelijk te beginnen, krijgen de leerlingen
bij de start van dit schooljaar een welkomstdrankje aangeboden. Op dinsdag 11 september
wordt het jubileumjaar van de school feestelijk geopend.
Informatieavonden
De informatieavonden voor alle groepen vinden op 2 avonden plaats.
- Op 17 september de groepen 1-2a, 1-2b, 1-2c, 7 en 8.
- Op 18 september de groepen 3a, 3b, 4, 5a,5b en 6.
Op deze avonden wil elke leerkracht u uitleg geven over de lesstof van de groep, de
afspraken in de klas en de bijzonderheden gedurende het jaar. U kunt terecht met al uw
vragen over genoemde onderwerpen. Natuurlijk is deze avond ook bedoeld ter wederzijdse
kennismaking. De avonden starten om 19.00 uur.
Startgesprekken van 19 t/m 24 september.
De startgesprekken van de leerkrachten met ouder én leerling hebben we gepland op 19
t/m 24 september. Vanaf maandag 10 september hangen de intekenlijsten waarop een
tijdstip kan worden afgesproken om met de leerkracht in gesprek te gaan.

