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Beste ouders/verzorgers, 

 

Dinsdag starten we weer! 

Dinsdag 4 september starten we met het nieuwe 

schooljaar 2018-2019. 

We hopen dat iedereen uitgerust is en klaar is om 

met veel plezier aan het nieuwe schooljaar te 

beginnen.  

 

 

 

 

 

 

In deze 

Argonieuws doen we de belangrijke mededelingen 

voor de eerste week en willen we een paar nieuwe 

spelregels aan u voorleggen. 

 

Mededelingen/verzoeken 

 Wilt u uw zoon/dochter van de groepen 4 

t/m 8 een goede koptelefoon meegeven die 

hij/zij gebruikt bij het Chromebook? 

 Denkt u aan de binnenschoenen/slippers 

voor de kinderen? 

 Groep 8 begint op dinsdag met gym! Zij 

starten dus bij de gymzaal. 

 De kinderen van groep 3 hebben op dinsdag 

en donderdag gym tot 14.15 uur. Daarna 

moeten ze zich nog even omkleden. Ze 

zullen dus iets later buiten staan. (U moet 

de kinderen dus daar ophalen) 

 De kleuters hebben dit schooljaar gym op 

het hoofdgebouw. Juf Sandra zal de lessen 

klaar zetten. 

 

 

 

Belangrijk 1:  

op tijd beginnen! 

We willen de lessen graag op tijd 

laten beginnen en dat is stipt om 

8.15 uur. Om 8.10 uur komt er een 

leerling van groep 7 met een 

belletje langs. Dat betekent dat de 

ouders de school moeten verlaten. Om 8.15 uur 

volgt het tweede belletje. Dan beginnen de lessen. 

 

Belangrijk 2:  

zo min mogelijk storingen bij de start! 

We hebben het afgelopen jaar ervaren dat de 

leerlingen van groep 8, die de buitendeur opendoen 

voor aanbellers, te vaak gestoord worden. Met name 

aan het begin van de ochtend. Dat gebeurt helaas 

met name door ouders met kinderen die te laat 

komen en door ouders die het eten en drinken 

vergeten zijn. We gaan daarom de spelregels 

hiervoor veranderen. 

 Indien u met uw zoon/dochter te laat komt, 

mag uw zoon/dochter natuurlijk wel naar 

binnen, maar verzoeken we u als ouder bij 

de voordeur afscheid te nemen en buiten te 

blijven. 

 Vergeten eten en drinken kunt u brengen 

tussen 10:15 en 10:30 uur. 

Het is dus zeker niet de bedoeling om u als ouder 

buiten de deur te houden, maar wel om de 

leerlingen zo ongestoord mogelijk les te laten 

krijgen. 

We geven alle ouders de mogelijkheid wel in de 

school te zijn op de koffieochtenden! 
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Koffie (en thee) ochtenden. 

De koffieochtenden worden 

georganiseerd door twee 

leden van de Ouderraad. 

We zijn daar vorig 

schooljaar weer mee 

begonnen en we hebben 

dat dit schooljaar structureel ingevoerd. De data van 

de koffieochtenden vindt u in de jaarkalender. Ze 

zijn wisselend op de woensdag- en 

donderdagochtend van 8.15 tot 9.15 uur. 

 

Peuterspeelzaal Pino! 

We werkten al samen met Kindcentrum Pino en die 

samenwerking wordt dit jaar verder verstevigd. Met 

ingang van dit schooljaar trekt Pino bij ons in met 

een Peuterspeelzaal groep. We zijn zeer blij met 

deze nieuwe samenwerking die de overgang van de 

kinderen van Pino naar de Argonaut nog beter 

maakt! 

We wensen de kinderen en medewerkers van Pino 

veel plezier binnen onze school. 

 

Belangrijke data. 

4 september – start schooljaar 2018-2019 

5 september – 1e koffieochtend 

17 september – schoolfotograaf 

18 september – Algemene info avond 

25 september – kennismakingsgesprekken 

27 september – kennismakingsgesprekken 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost de Bruin 

 

 


