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Eerste schooldag, alle groepen hebben gym!
Luizencontrole

Alle groepen hebben gym!

8.30 uur leerlingenraad

Vanmiddag ontruiming

Welkom terug

Na zes weken vakantie gaat het a.s. maandag echt weer beginnen.
We gaan weer aan de slag!
Natuurlijk hopen we dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad en met veel verhalen terug in
school komt.
Het zal voor iedereen weer wennen zijn en daarom starten we met wenweken. Dat wil zeggen dat
we vanzelfsprekend gaan werken, maar ook tijd nemen om de afspraken met elkaar weer te
benoemen en om elkaar (nog) beter te leren kennen.
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!
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De kanjerafspraken en buiten spelen:

Iedereen een kanjer!

Vervolg ouderavond
Vorig schooljaar is er een ouderavond geweest in het kader van het spelen, de omgangsvormen en de
contacten buiten schooltijd op het plein en in het dorp.
Natuurlijk zijn we achter de schermen hier heel druk mee.
De eerste concrete stap is dat alle gymlessen (groep 1 t/m 8) iedere donderdag verzorgd zullen gaan worden
door een vierdejaars student ‘sport en beweging’.
Meester Thomas zal vanaf september eerst even komen kijken en geleidelijk aan de gymlessen over gaan
nemen. Vanzelfsprekend zullen de ‘eigen leerkrachten’ aanwezig zijn en uiteindelijk de verantwoording blijven
hebben.
Het is de bedoeling dat Thomas ook activiteiten buiten schooltijd om zal gaan organiseren voor de
schoolgaande kinderen. Zij kennen hem, hij kent hun. Hierbij zal hij ondersteuning krijgen van de
sportfunctionaris. De concrete invulling hiervan is op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer bekend is,
zal dat in de weekkaart worden opgenomen.
Schoolapp
In de vakantie zijn de groepen in de schoolapp ook doorgeschoven.
Als het goed is, kan iedereen de groep waarin zijn / haar kind(eren) zit(ten) openen.
Mocht u hier vragen over of hulp bij willen hebben, dan kan u hiervoor dinsdagmiddag van 15:00 – 16:30 uur
bij Roelienke terecht.
Hoop- en droomgesprekken??
In de vergadering vandaag hebben we de hoop- en droomgesprekken omgedoopt in ‘startgesprekken’.
Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 september, u krijgt hiervoor tijdig van de leerkracht een
uitnodiging.
Met ingang van dit schooljaar verwachten we alle leerlingen bij de reguliere gesprekken. Er wordt immers
over hen en hun vorderingen gesproken.
Mocht u iets met de leerkracht willen bespreken wat niet voor de oren van uw kind bestemd is, kan daarvoor
altijd een andere afspraak gemaakt worden buiten de geplande momenten om.
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