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Iedereen blijft in de middagpauze op school. Deze pauze is voor de groepen 1 tot
en met 8 van 12.00 uur tot en met 12.30 uur.
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De leerlingen nemen hun drinken mee in drinkbekers.



Wij adviseren gezonde voeding, dus fruit en brood.
Geen snoep en koekjes.



De kinderen nemen een theedoek mee. Hier leggen ze in de klas hun lunch
op.

De vakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen weer lekker is uitgerust na de
vakantie en er weer zin in heeft om aan een nieuw schooljaar te beginnen. Het
team heeft er in elk geval zin in en samen maken we er een fijn jaar van.

NIEUWE COLLEGA’S
Wij verwelkomen vier nieuwe collega’s. Juf Lisa Broekman in groep 6, juf Jantien
Luttikhedde in groep 4, meester Freddy Piek in groep 7 en Juf Ilse Veltkamp als
onderwijsassistent.
Ook dit jaar zijn er aan aantal stagiaires bij ons op school.
Sanne Brinkers (tweedejaars student onderwijsassistent) zal het hele schooljaar op
maandag en dinsdag in groep 5 werkzaam zijn.
Boreen ter Hofte (tweedejaars student onderwijsassistent) zal het hele schooljaar op
maandag en dinsdag in groep 3 werkzaam zijn.
Lotte Nijmeijer is onze lio-student (vierdejaars PABO) en zal werkzaam zijn in groep
7 op donderdag en vrijdag. Zij is er het hele schooljaar.
Thijs Kerkhof is onze lio-student (vierdejaars PABO) en zal werkzaam zijn in groep 8
op donderdag en vrijdag.
Suzan Brinkers (pedagogiek student). Zij zal Gabriëlle (Ib-er) ondersteunen.
Veel (werk)plezier bij ons op school!
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Oud papier
Elke 2e zaterdagochtend (8:30 tot
10:00) van de
maand kunt u oud
papier inleveren op
school. We wegen
uw papier en dit gewicht krijgt u aan
Wiekpunten mee
naar huis.
Aan het einde van
het schooljaar is er
een oud papier winkeltje op school. De
kinderen kunnen dan
de gespaarde wiekpunten inleveren
voor allerlei cadeautjes.
Het geld dat het oud
papier oplevert
wordt besteed aan
de aanschaf van materialen voor onze
leerlingen. Ook hier
is uw hulp zo zult u
begrijpen, onmisbaar, onze dank alvast voor uw inzet.

GOUDEN WEKEN
De eerste vier weken staan in het teken van de Gouden Weken. In alle groepen werken
we aan positieve groepsvorming en een fijne sfeer.

GYMTASSEN
De leerlingen van groep 1,2 mogen hun gymtas op school laten hangen. De leerlingen
van groep 3 t/m 8 nemen hun gymtas na iedere gymles weer mee naar huis.

RAPPORTEN
Heeft u het rapport nog niet ingeleverd? Graag ontvangen wij deze zo snel mogelijk
terug. Alvast onze dank hiervoor.

BELANGRIJKE DATA
Zaterdag

14 september

Oud papier (8:30-10:00)

Vrijdag

20 september

Einde gouden weken

Woensdag

25 september

Kinderpostzegels

Woensdag

2 oktober

Start Kinderboekenweek

Vrijdag

11 oktober

Einde Kinderboekenweek

Maandag

21 oktober
tot en met

Vrijdag

Herfstvakantie

25 oktober
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STUDIEDAGEN
Op de volgende dagen hebben wij een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dagen de
hele dag vrij. Donderdag 27 februari, dinsdag 31 maart en woensdag 20 mei.

HEMELVAART 2020
In de eerste mail die u van ons heeft ontvangen staat een foutje met betrekking tot
Hemelvaart. Alle leerlingen zijn vrij op donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020.

