INFO 1
9 september 2016

belangrijke data voor de komende periode
maandag 12 september
studiedag juf Jeannet (leerlingen juf Jeannet vrij)
donderdag 15 september uitgifte Info nummer 2
vrijdag 16 september
korfbaltoernooi

groep 1 t/m 3
groep 1 t/m 8
groep 5 t/m 8

Nieuws uit het team
Blikseminslag
De natuur heeft flink huis gehouden op onze
school. Bijna alles op gebied van elektronica is
stuk. Dit betekende dat we bijna twee weken
geen gebruik konden maken van onze
computers. We hebben veel steun gehad van
bedrijven en personen om het weer op orde te
krijgen. Er is veel werk verzet. Gelukkig draait
alles nu weer.
De eerste nieuwsbrief
Vorige week heeft u een mededelingenblad
ontvangen. Vandaag ontvangt u de eerste Info.
Dit keer nog zonder groepsnieuws. Volgende
week komt de tweede nieuwsbrief uit.
Infoavond
De Infoavond werd druk bezocht. Ouders nog bedankt voor uw belangstelling.
Jaarkalender
Maandag 29 augustus ontving uw kind de jaarkalender. Hierin staat allerlei informatie die
betrekking heeft op school. Ook data van activiteiten vindt u op de kalender. Wilt u de kalender
goed bewaren?
Studiedag juf Jeannet
Alle onderbouw leerkrachten van de VPCBO volgen de scholing Specialist het jonge kind. De eerste
scholingsdag is maandag 12 september. In het mededelingenblad hebben we al aangegeven dat
de leerlingen van groep 1 en 2 de gehele dag vrij zijn. De kinderen van groep 4,5 en 6 zijn ’s
middags vrij.
Graffiti
Meestal ben je als school niet blij wanneer de
muur van de school beklad wordt met allerlei
spreuken. Toen de teamleden na de vakantie
weer terug kwamen van vakantie zagen ze deze
twee woorden op de muur. We weten nog steeds
niet wie deze tekst op de muur heeft geschreven.
We zijn er in ieder geval trots op.
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Nieuws uit de schoolkring
Op de Infoavond heeft Rogier Vedelaar al iets verteld over de plannen van de schoolkring. De
schoolkring wil in samenwerking met het team de school meer onder de aandacht brengen. Ook
willen we de school aantrekkelijker maken voor kinderen en hun ouders. In twee vergaderingen,
waar ook vertegenwoordigers van het bestuur en de school aanwezig waren zijn de plannen en
mogelijkheden besproken. We zien als schoolkring veel kansen. Het inspectierapport maakt
duidelijk dat er goed onderwijs wordt geven op onze school. Het biedt perspectieven om te
groeien naar een excellente school.
Deze week hebben we al een start met de initiatieven gemaakt. We willen graag het
continurooster invoeren. U zult door leden van de schoolkring of door Herman Veerbeek benaderd
worden. Zij zullen uw mening vragen. Wanneer het merendeel van de ouders positief reageert, zal
op korte termijn het rooster worden ingevoerd.
Een ander initiatief is facebook. Binnenkort zijn wij te volgen op facebook. Een ouder en een
leerkracht gaan dit beheren.
Ook zal er een nieuwe folder gemaakt worden die verspreid wordt in de Kiel en omstreken.
Stuur je vakantiefoto met strandbal naar school
Bram heeft een foto verstuurd vanuit het verre Oostenrijk. Hij schopt
de strandbal de bergen in.

In verband met de start van het nieuwe
seizoen organiseert de jeugdraad van de
Protestantse kerken in Schoonoord op
woensdag 21 sept. a.s.
een GEZELLIGE (doe)MIDDAG voor de
kinderen in: groep 1 t/m 4 van 13.30 uur
tot 15.00 uur; en
groep 5 t/m 8 van 15.15 uur tot 16.45
uur, in de Rank (achter de Geref.kerk)
Kerklaan 35.
De toegang is gratis. Voor drinken en wat
lekkers wordt gezorgd.
Opgave vooraf is niet nodig. Vrienden en
vriendinnen zijn ook van harte welkom !!
Contactpersonen: Frieda Mulder tel.0653781323 en Gea Habers tel. 382349
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