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Welkom!

Nummer 1

Agenda

Aanstaande maandag is het al weer zover: de eerste schooldag
van het nieuwe schooljaar! We hopen dat jullie allemaal een fijne
vakantie hebben gehad en nodigen de ouders van harte uit om op
de koffie-inloop te komen.

PBS-regels van de week:

Augustus:
26-8: Eerste schooldag, u
bent welkom op de koffieinloop!
26-8: ’s middags
hoofdluiscontrole

Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
29-8: Klusavond
Week 35: Klas: binnenkomen en weggaan
Week 36: Klas; instructie
September:
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we de klas in- en
uitgaan en tijdens de instructie.

2-9: Start kennismakingsgesprekken

Daarnaast zullen wij de eerste weken van het schooljaar
veel aandacht besteden aan groepsvormende activiteiten.

5-9: Brandweerlessen en
ontruimingsoefening
9-9: Start project Kunst

We zijn blij dat we een aantal nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen: Lise komt wennen in groep 1, Mafa en Milan komen
in groep 1, Mila komt in groep 2 en Sarah komt in groep 4.
Welkom allemaal, gezellig dat jullie bij ons komen! We wensen
jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school.
In de laatste week voor de vakantie hebben we gehoord dat
Frencis en Jayden allebei in Musselkanaal naar school zullen
gaan na de zomervakantie. We wensen jullie een fijne tijd toe op
jullie nieuwe school.
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11-9: Vragenuurtje
17-9: Informatieavond
18-9: Studiedag, alle
kinderen zijn vrij
26-9: Leerlingenraad
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Gymlessen
Dit schooljaar zijn de gymtijden gewijzigd. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dit schooljaar op de
dinsdagmiddag en de woensdag naar gym. Op de woensdag krijgen de kinderen les van meester Daniel en
op de dinsdagmiddag van de eigen leerkracht. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op de dinsdag en de
woensdag hun gymkleren meenemen? We verwachten dat de kinderen een t-shirt, een sportbroekje en
gymschoenen bij zich hebben. Als de kinderen geen gymkleren meenemen, dan kunnen ze niet meedoen
met de gymles.
Groep 6/7/8 heeft op de woensdag aan het eind van de ochtend gym. Dit betekent dat de kinderen om half
één vanaf de gymzaal zelf naar huis mogen gaan. Ze hoeven dan niet eerst mee terug naar school, want
dat zou betekenen dat ze pas tien minuten later uit school komen. De kinderen die op de fiets naar school
komen, die nemen hun fiets aan de hand mee naar de gymzaal, zodat ze uit gym gelijk naar huis kunnen
fietsen. De leerkracht houdt toezicht op het oversteken. Wie wil kan uiteraard gewoon met de leerkracht
mee terug naar school lopen. Mocht u niet willen dat uw kind alleen naar huis gaat vanaf de gymzaal, geef
dit dan uiterlijk dinsdag door aan Evelien.

Klusavond
Op donderdag 29 augustus houden wij de eerste klusavond van dit schooljaar. We willen met elkaar het
plein weer netjes maken. Alle hulp is welkom! We starten om 18.30 uur en verwachten tegen 20.00 uur klaar
te zijn. Bladblazers, bezems en kruiwagens zijn handig om mee te nemen.

Kennismakingsgesprekken
In de eerste week van september houden wij de jaarlijkse kennismakingsgesprekken. We nodigen hiervoor
alle ouders uit van de kinderen die een nieuwe leerkracht krijgen en/of die nieuw op school zijn en alle
kinderen van groep 1. Tijdens het kennismakingsgesprek vertelt u over uw kind. We doen dit aan de hand
van een vragenlijst die u maandag mee naar huis krijgt. Zo kunt u zich voorbereiden op het gesprek. Tijdens
het gesprek wordt een afspraak gemaakt voor het volgende gesprek over uw kind. We houden de
gesprekken niet meer op vaste data, maar u kunt zelf aangeven wanneer u het fijn vindt om weer in gesprek
te gaan. De afspraak wordt dan al vastgelegd, zodat zowel u als de leerkracht vroegtijdig op de hoogte zijn
van de afspraak en deze in beider agenda’s kan worden opgenomen.
De intekenlijsten voor de kennismakingsgesprekken hangen in de centrale hal. Wilt u zo spoedig mogelijk
intekenen? Alvast bedankt!
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