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Jarigen
20 augustus 2015 Marloes Hardieck
6 jaar
25 augustus 2015 Charina Kiezebrink
6 jaar
21 augustus 2015 Emilie Wubs
8 jaar
26 augustus 2015 Sofia Stinissen
8 jaar
22 augustus 2015 Thomas de Bie
6 jaar
28 augustus 2015 Danisha Sesselaar
5 jaar
23 augustus 2015 Dajo Kamphuis
5 jaar
28 augustus 2015 Donisha Sesselaar
5 jaar
24 augustus 2015 Sander Steinfort
5 jaar
28 augustus 2015 Kailyn Akkerman
6 jaar
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!
We gaan weer naar school!
De eerste schooldag start dan wel met regen , maar dat maakt het plezier om te beginnen er niet
minder om!
Iedereen is weer gezond op school gekomen en de eerste, soms spannende, stap is gemaakt. Ook dit
schooljaar staan er weer allerlei activiteiten op de planning. In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte
gehouden van deze activiteiten. Ook is er weer een schoolgids voor dit schooljaar gemaakt. In deze
schoolgids staan de afspraken die we hebben gemaakt over bijvoorbeeld de mobiele telefoons, het
schoolfruit, de schooltijden, de zorg voor de kinderen, de groepsindeling etc. Zeker de moeite waard
om eens te bekijken en door te lezen. De schoolgids vindt u op onze website onder het kopje
Documenten.
Bij deze nieuwsbrief vindt u de informatiekaart waarop alle vrije dagen, schoolvakanties en dergelijke
staan. U kunt deze ophangen, bewaren in uw agenda etc. zodat u ruim van tevoren de vrije dagen
kunt noteren. We wensen alle kinderen en ouders een fijn, leerzaam, inspirerend en goed schooljaar
toe!
Welkomgesprekken
Op maandag 31 augustus en dinsdag 1 september zullen de Welkomgesprekken gehouden worden.
In deze gesprekken worden ouders uitgenodigd om over hun kind te vertellen en het met de
leerkracht te hebben over de verwachtingen die zij van hun kind en dit schooljaar hebben. Alle
ouders worden hiervoor uitgenodigd, óók de ouders die vorig jaar al een gesprek met dezelfde
leerkracht hebben gehad. U ontvangt nog een uitnodiging voor deze gesprekken.
Fietsen
Aangezien we maar een beperkte ruimte hebben voor de fietsen, wordt iedereen die dichtbij de
school woont gevraagd om de fiets niet mee te nemen. De fietsenrekken tegen de school aan (voor
het speellokaal en onder de basket) zijn bedoeld voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 3. De
fietsenrekken rondom de schuur zijn voor de groepen 4 tot en met 8. Het meenemen van je fiets is
op eigen risico.
De ouders mogen hun fiets op het midden van het plein neerzetten, bij de zwarte bankjes.
Mobiele telefoons
Wanneer uw kind een mobieltje meeneemt, moeten zij deze ’s ochtends inleveren bij de leerkracht.
De mobieltjes gaan in het vak van de leerkracht. De kinderen kunnen deze aan het einde van de
ochtend en middag weer mee krijgen. Het gebruik van de mobiel is onder schooltijd niet toegestaan.
De school is via de telefoon prima te bereiken (5412289).
Het meenemen van een mobiel is ook op eigen risico, ook als deze in het vak van de leerkracht ligt!
Schoolfruit
Het schoolfruit dat we via een subsidie krijgen van de gemeente, is direct weer begonnen na de
vakantie. Dit betekent dat de kinderen twee keer in de week fruit aangeboden krijgen. We hebben
afgesproken dat de kinderen altijd iets proeven van het fruit, lusten ze het echt niet dan kunnen ze
het andere fruit nemen dat er is. Op de dagen dat ouders voor het eten zorgen, zouden we graag
zien dat dit fruit is en/ of een gezond koekje. Ook een broodje is een mogelijkheid. Zo proberen we
samen een Gezonde School te blijven!
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Activiteiten en versnaperingen dankzij uw ouderbijdrage in het schooljaar 2014-2015
Bij binnenkomst ziet u ze heel snel: de groene en blauwe luizencapes waar iedere leerling zijn/haar eigen jas, en in de
winter ook muts, handschoenen en sjaal, in kwijt kan. Door het groeiend aantal leerlingen zijn er weer een aantal
nieuwe luizencapes aangeschaft. Met Sint Maarten hebben alle leerlingen iets lekkers ontvangen.
Kort daarop waren alle schoentjes gevuld. Ook onze goede man, die in december langs kwam, had lekkers en
cadeautjes meegebracht. In de onderbouw voor elk kind een verrassing en in de bovenbouw iets leuks voor de hele
klas. Later in die maand was de school mooi versierd en was er een mooie kerstviering met een wens en kleine
attentie voor iedereen. Met Kerst en Pasen was er ook weer drinken bij alle heerlijkheden die u gemaakt had.
Ook hebben een paar groepen geschaatst. Bij de avondvierdaagse hebben we elke avond wat lekkers en wat te
drinken aan kunnen bieden en tevens de laatste avond een verrassing.
Graag zouden we dit schooljaar ook weer leuke extra’s willen doen. Dus hopelijk kunnen we dan ook weer op uw
ouderbijdrage rekenen (bij voorkeur via machtiging).
De oudercommissie
Gymrooster
Beste ouder(s), verzorger(s),
Ook dit jaar gaan we weer sportief aan de slag! De gymlessen vinden plaats op maandag, dinsdagmorgen en
donderdag. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het rooster.
In verband met de hygiëne en veiligheid vragen wij u er voor te zorgen dat de gymkleding van uw zoon/dochter in
orde is. Een korte broek en t-shirt en schoeisel met een rubberen zool zijn voldoende. Geen stoffen turnslofjes, want
daarmee glijden de kinderen uit.
Op school staat in de grote zaal een mand met (gebruikte) gymkleding en schoenen. Indien nodig kunt u uit deze
mand kleding halen. Wanneer uw zoon/dochter uit deze kleding is gegroeid, kunt u het ruilen voor een andere maat.
Bij lang haar, gebruikt de leerling een elastiek in het haar. Sieraden worden afgedaan en in de kleedkamer bewaard.
Douchen mag, maar moet niet. Een spuitdeodorant is niet toegestaan. Wanneer de leerling geen
gymkleding/schoenen mee heeft, mag de leerling 1x bij de les blijven zonder gymkleding. Een volgende keer
vergeten, mag je helaas niet meedoen. Bij vragen kunt u mij altijd even aanspreken.
Vriendelijke groet,
Marjolein Wildeboer
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Bommen Berend, alle kinderen vrij!!
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