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Informatie avonden

Beslisboom

Afgelopen week vonden de informatieavonden plaats (m.u.v. groep 5-6). We
vonden het fijn dat veel ouders aanwezig
waren. Het was een bewuste keuze om
ouders weer in school te halen. Vaak zal
dit nog niet kunnen dit schooljaar. Maar we zullen waar mogelijk
proberen dit wel weer te doen, omdat we het contact met ouders
erg belangrijk vinden.

In de mail sturen we twee bijlagen
mee, de zgn. beslisbomen. Er is er één
voor kinderen van 0-6 jaar en één voor
kinderen van 7-12 jaar.
U kunt dit schema gebruiken in het geval dat uw kind verkouden is en u twijfelt of hij/zij naar school mag komen.

Kalender

Fotograaf

Een aantal zaken staan niet juist vermeld op de schoolkalender. Hieronder staan de
activiteiten met de goede datum.

Op woensdag 9 september komt de
schoolfotograaf.



studiemiddag

dinsdag 9 maart 2021



schoolkamp groep 7-8

woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 juni 2021



schoolreis groep 3-4/groep 5-6 dinsdag 15 juni 2021



studiedag (Arcadedag)

Er worden dit jaar
alleen groepsfoto’s
gemaakt.

donderdag 17 juni 2021

Meester Werner

Gymtijden

Helaas zal meester Werner nog een poosje afwezig zijn. De ouders van groep 5-6 hebben
hierover een mail ontvangen. We kunnen de
komende tijd juf Dorien en juf Annemarie inzetten om les te geven in deze groep. In groep 7-8
zal juf Wendy voorlopig op woensdag lesgeven.

maandag

14.15 uur groep 3.

dinsdag

8.30 uur groep 7-8, 9.15 uur groep 3, 10.30 uur
groep 4, 11.15 uur groep 5-6.

donderdag 11.00 uur groep 4.
vrijdag

13.00 uur groep 5-6, 14.00 uur groep 7-8.

Overblijven
Het overblijven in twee groepen verloopt goed. Het is fijn dat de jongsten lang de tijd hebben om te eten en dat
de oudsten eerst even kunnen uitwaaien!
Wilt u erop letten dat de naam op de beker en broodtrommel staat? Dat maakt het verdelen van de spullen een
stuk makkelijker!
De rekeningen worden elke maand per mail gestuurd. We vragen u dus geen contact geld
mee te geven naar school.
Er is een grote groep kinderen waarvan de ouders nog geen contact hebben gehad met de
nieuwe overblijfmoeders. Dit zijn kinderen die vorig schooljaar ook overbleven, maar het
is fijn om toch even te laten weten dat uw kind(-eren) op een bepaalde dag overblijven.
Graag even contact met Nanet Bos (06-15133456) of Gonnie van Engen (06-25425363).

Oud papier
In verband met de wet op de privacy mogen we in de nieuwsbrief niet meer de namen vermelden
van de ouders die oud papier moeten ophalen. We zullen in de mail waarin de link van de nieuwsbrief staat de namen vermelden.

