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Compliment van de week:
Deze keer gaat het compliment naar Renske Adams en Lydia de Kok. Zij hebben gedurende de
zomervakantie gezorgd dat de planten in onze plantenbak werden voorzien van water. Nogmaals dank!

Regel van de week

Wij hopen dat jullie een leuke basisschooltijd
op onze school zullen hebben!

Op het plein doen we alles wat goed is voor
jezelf, voor een ander en voor ons samen.

Gymtijden
De kinderen van groep 1/2/3 gaan alle dagen
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gymnastieken/buiten spelen.
Zorgt u voor schoeisel welke de hele week op
school kan blijven?
De leerlingen van groep 4/5/6 gymmen op
maandagmiddag & woensdagochtend. Op

Oud papier

maandagmiddag & vrijdagmiddag gymmen

In de bijlage van deze nieuwsbrief kunt u het

de leerlingen van groep 7/8. Naast

rooster vinden van het ophalen van oud

sportkleding en schoeisel mogen de

papier tot en met december 2019. Het

leerlingen van groep 4 t/m 8 een handdoek

rooster voor de tweede helft van het

meenemen voor het douchen (niet verplicht).

schooljaar volgt in de oktober/november. Op
deze wijze kunnen eventuele ouders van
nieuwe leerlingen ook in de planning worden

Schoolreisgeld

meegenomen. Op het informatiebord bij de

Binnenkort gaan alle kinderen op schoolreisje

ingang van groep 1 t/m 4 hangt het schema

(€30,00) of schoolkamp (€65,00). Een

ook. Dankzij de inkomsten van het oud

verzoek aan de ouders die nog niet betaald

papier kunnen wij extra activiteiten en/of

hebben dit z.s.m. over te maken op het

materialen aanschaffen voor de leerlingen.

rekeningnummer van de Oudervereniging

De eerste actie staat gepland op 10

(NL65 RABO 0371 9605 17) o.v.v.

september a.s. Wij doen deze keer heel

schoolreis/kamp en de naam van het kind.

graag een beroep op de volgende ouders:

Daarnaast ontvangen alle oudste leerlingen

Fam. Drost, Fam. Bosma (Lotte), Fam. de

binnenkort een briefje van onze

Kok, Fam. Mulder (Laurie), Fam. Schaap,

Oudervereniging met het verzoek de

Fam. Mintjes, Fam. Gerards, Fam. Bosma

vrijwillige ouderbijdrage ( €22,50) over te

(Roos), Fam. Verra en Fam. Lenes. Sieto

maken. Uiteraard mag laatstgenoemde ook

Koopman zal bij de containerpost staan.

gelijktijdig met het schoolreis/kamp geld
worden overgemaakt.

Nieuwe leerlingen
Wij zijn dit schooljaar gestart met een drietal
nieuwe leerlingen.
Niels de Groot

groep 6

Quintus Knip

groep 7

Rox van Unen

groep 8
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Ouderhulp

Aanwezigheid personeel

Er vinden door een schooljaar heen veel

Op het informatiebord kunt u vinden,

activiteiten plaats. Hierbij kunnen we vaak

wanneer alle leden van het team aanwezig

niet zonder uw hulp. U heeft deze week van

zijn in dit schooljaar.

ons de ouderhulplijst ontvangen waarop u
aan kunt geven tijdens welke activiteiten u
kunt/wilt helpen.

Agenda

Wij ontvangen de ingevulde

26 aug.

lijst graag uiterlijk donderdag
5 september retour.

Rapport mee

Start Gouden weken (t/m
20 sept.)

5 sept.

Schoolreis groep 1 t/m 6

10 sept.

Oud papier

11 t/m 13 sept.

Schoolkamp gr. 7/8

19 sept.

Informatie avond

Zouden alle leerlingen de rapporten en

20 sept.

Comprix sportdag gr. 8

trotsmappen weer in kunnen leveren bij de

23 sept.

Week tegen pesten

groepsleerkracht?

25 sept.

Kinderpostzegel actie

2 okt.

Start Kinderboekenweek

4 okt.

Dierendag

Diverse folders

7 okt.

Schoonmaakavond

Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle

12 okt.

Oud papier

kinderen meerdere folders mee naar huis met

19 okt.

Herfstvakantie t/m 27 okt.

de mogelijkheid om zich te abonneren op
jeugdbladen. Uiteraard bent u tot niets
verplicht.

Verkeersveiligheid
Wanneer u uw zoon/dochter met de auto
naar school brengt willen wij u vragen uw
auto niet binnen een straal van 15 meter
binnen de schoolhekken te parkeren. Op deze
wijze blijven leerlingen goed zichtbaar voor
automobilisten en kan er veilig worden
overgestoken.

Aankondiging info avond
Op 19 september vindt de informatie avond
plaats van 18.30 – 19.30 uur. Leerlingen
krijgen hierin een mooie rol en uw
aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs
gesteld. Houdt u dit moment vrij in uw
agenda?
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