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Beste ouders/verzorgers,

met de opdracht die voor ze klaar ligt.
We verzoeken de ouders dan ook om buiten de klas

Dinsdag starten we weer!

afscheid van uw kind te nemen, zodat de kinderen

We hebben er weer zin in!

als ze eenmaal binnen in de klas zijn, meteen rustig

Na 6 weken heeft iedereen weer energie opgedaan

kunnen beginnen.

om het nieuwe schooljaar te starten!
Dat geldt natuurlijk ook voor alle kinderen en ouders!

We starten niet direct deze week, want deze eerste
week is alles nog nieuw, dus mag u nog even met

Morgen om 8:00 uur gaan onze deuren weer open!

uw kind mee de klas in om te kijken waar hij/zij zit in
de klas.
Voor de kleuters verandert er niks. Daar waren de
ouders al gewend dat de kinderen bij binnenkomst
direct aan een activiteit beginnen. Daar mogen de
ouders dan tot 8:10 uur (de eerste bel) nog even bij
blijven om te kijken of te helpen.

Belangrijke data.
Gymnastiek.
Morgen, dinsdag 27 augustus, hebben de kinderen
ook weer gym. Dus morgen gymkleding mee!
Groep 7 begint met gym, dus die gaan direct naar
de gymzaal.
Groep 3 eindigt met gym in de gymzaal. De kinderen
van groep 3 moeten dus opgehaald worden bij de
gymzaal aan de Slagbaai.

Binnen is beginnen.
Dit schooljaar starten we in de groepen 4 t/m 8 met
“Binnen is beginnen”. We hebben daar vorig jaar
met enkele groepen ervaring mee opgedaan.
Wat betekent dit:
We willen graag dat de kinderen een rustige start
van de dag maken. Een rustige start geeft ook rust
voor de dag. Dat betekent dat als de kinderen ’s
morgens de klas binnen komen, ze direct beginnen

17 september – algemene informatie avond
20 september – maandviering 1 (groep 1/2a en 8)
24 en 26 september – kennismakingsgesprekken
25 september – studiedag – alle leerlingen vrij
Met vriendelijke groet,
Joost de Bruin

