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Beste ouders/verzorgers,
De meeste kinderen hebben hun draai op school alweer gevonden. We zijn weer hard aan het werk: rekenen, lezen, spellen…
Maar ook de cultuurlessen rondom het thema Haven zijn in volle gang. De groepen 3-4 en 4-5 zijn naar het Chabotmuseum
geweest en hebben op school schilderles gehad, groep 7-8 heeft op school fotolessen gekregen en bezoeken komende week het
fotomuseum. De andere groepen zijn de komende weken aan de beurt.
Saskia

Gym- en zwemkleding
Het lukt nog niet alle kinderen om ervoor te zorgen dat zij hun zwem- en gymkleding mee naar school nemen.
Hieronder nogmaals het stukje uit de eerste nieuwsbrief:
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen met de gymles mee kunnen doen willen wij u vragen om:
- Uw kind op maandag de gymkleren mee te geven. Deze blijven dan de hele week op school. Op vrijdag
kunnen zij de gymkleding meenemen om te wassen.
- Uw kind op vrijdag zwemkleren mee te geven. Na de zwemles op maandag kunnen de kleren dan weer mee
naar huis.
Gymkleding
Schoenen (voor binnen), broekje, shirtje, turnpakje
Zwemkleding:
Zwembroek, Badpak, Bikini, Handdoek, schoon ondergoed.
Vanaf komende week controleert de leerkracht op woensdag of van alle kinderen de gymkleren aan de
kapstok hangen. Mocht dat niet zo zijn, dan vraagt de leerkracht uw kind om deze na schooltijd te halen en ze
op woensdagmiddag op school te brengen.
Inloopochtenden
Maandag 24 september is de derde inloopochtend. Inmiddels is er al een aantal ouders geweest. Wij hopen de
ouders die nog niet geweest zijn binnenkort te zien. De informatie over dit schooljaar wordt tijdens deze
inloopochtenden ook aan u verteld.
Op dinsdag 2 oktober en woensdag 10 oktober kunt u ook nog aansluiten voor de informatie over dit
schooljaar.
Daarna zijn de inloopochtenden alleen in de klas van uw kind.
Gezonde school
We zien bij veel kinderen gezonde pauzehappen en lunches uit de tassen komen. Fijn dat jullie je hiervoor
inzetten!
Studiedagen
Op donderdag 27 en vrijdag 28 september gaan 7 leerkrachten naar de Kanjertraining in Almere.
Zoals u weet werken wij op school aan de sociale vaardigheden van onze leerlingen via deze methode.
Tijdens een van de inloopochtenden, na 10 oktober, kunt u in de klas van uw kind ook een les van de
kanjermethode bekijken. En misschien zelfs wel meedoen!
De kinderen zijn op 27 en 28 september VRIJ!
Afscheid Meester Mac
Woensdag 19 september viert Mac zijn afscheid. U bent van harte welkom om tussen 11.30 en 12.30 uur langs
te komen om hem gedag te zeggen!
Mocht u echt niet kunnen, dan is Mac op maandag 24 september nog op school.
Parro
Alle informatie over de groep van uw kind krijgt u via de Parro app. Nog niet alle ouders zijn gekoppeld. Mocht
het u niet lukken, kom dan even langs bij de leerkracht!

