Schooljaar 2018-2019

Koerier 19, 11 juli 2019

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl

Agenda:

11 juli
12 juli t/m 25 augustus
26 augustus
6 september
9 en 10 september
9 en 10 september
11 t/m 18 september

Laatste schooldag
Zomervakantie
Eerste schooldag na de zomervakantie
Openingsviering
Info avonden
Fotograaf
Startgesprekken

Beste ouders en verzorgers van de Augustinusschool
Afscheidsmusical: de Feestplaneet

Vorige week waren veel gezellige
activiteiten op school. De kinderen hebben
met een leuke musical afscheid genomen
van de school. In de ochtend was de
uitvoering voor eigen publiek. Alle
leerlingen uit de lagere groepen hebben
van de musical genoten. In de avond werd
de musical nogmaals opgevoerd voor de
ouders en genodigden. De leerlingen
hebben erg hun best gedaan om een
knaller van de voorstelling neer te zetten.
Dank je wel! We wensen alle groep 8
leerlingen veel succes in het voortgezet
onderwijs.
Circusdag
Het andere geslaagde evenement was de circusdag. Voorafgaand aan
deze dag hebben veel ouders een circusworkshop met plezier
gevolgd. Hier werden de kneepjes van het circusvak geleerd. Daarna is
door iedereen enthousiast gestart met de circusdag op vrijdag 5 juli.
Alles
zat
mee:
heerlijk
weer,
enthousiaste
hulpouders
en
leerkrachten, blije kinderen en zeer
motiverende circusartiesten. Overdag
hebben alle kinderen hun kunsten
geoefend en tijdens de avond, het
zomeravondfeest, heeft ieder kind zijn
kunsten kunnen tonen. Wat een artiesten zijn het geworden
in een dag tijd!
Kortom: we kijken terug op een hele gezellige dag.

Afscheid juf Maike
Enkele weken geleden hebben wij u de nieuwe klassenindeling bekend gemaakt. Helaas
heeft juf Maike aangekondigd dat zij de school gaat verlaten. Op dit moment zijn we druk
bezig deze vacatureruimte in te vullen. We hopen u hier bij de start van het schooljaar meer
over te melden.
Cadeau groep 8
De kinderen van groep 8 hebben de Augustinusschool een Carrom set cadeau gegeven.
Dit is een spel waarbij je schijven door gaten in de tafel moet spelen.
Groep 8 bedankt voor dit leuke spel.
Gebouwonderhoud
Tijdens de zomervakantie wordt er nog volop gewerkt in onze school. In het kleutergebouw
zal het laatste deel van de renovatie worden uitgevoerd door het vervangen van alle
kindertoiletten. In het hoofdgebouw zal de schilder de gehele hal een nieuwe kleur geven.
Meer belangrijke data bij de start van het schooljaar
We noemen u alvast twee activiteiten aan de start van het schooljaar, zodat u hier rekening
mee kunt houden.
- De informatieavonden voor alle groepen. Op 9 september de
groepen 1-2a, 1-2b, 1-2c, 6a, 6b en 8. Op 10 september de groepen
3, 4, 5 en 7.
- De startgesprekken van de leerkrachten met ouder én leerling
hebben we gepland van 11 t/m 18 september. In de eerste
schoolweek ontvangt u een uitnodiging via Parro om in te tekenen
hiervoor.
We verwachten dat de jaarkalender eind volgende week beschikbaar zal zijn op onze
website.
En dan is het vakantie…
Het hele schoolteam wil alle ouders en leerlingen van de school een hele gezellige, zonnige
zomervakantie wensen. We bedanken alle ouders die ons het afgelopen jaar geholpen
hebben, als ouderraadouder, MR-ouder, luizenouder, evenementenouder, krantenouder,
groepsouder, excursie-ouder enz.
Geniet nu van een welverdiende vakantie!

We zien iedereen graag gezond en uitgerust terug op 26 augustus.

