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dinsdag 26 augustus
donderdag 28 augustus
dinsdag 2 september
dinsdag 9 september
vrijdag 12 augustus

belangrijke data voor de komende periode
informatieavond groep 2 t/m 8
ouders/verzorgers
oud papier
schoolfotograaf
inloopmiddag
ouders/verzorgers
korfbaltoernooi
groep 5 t/m 8

Het nieuwe schooljaar
Op deze eerste maandagmorgen van het schooljaar kwamen ouders met hun kind op school. De
nieuwe klas bekijken en de nieuwe juf leren kennen. Het maakt het allemaal een beetje minder
spannend om aan een nieuw schooljaar te beginnen. Ook even kijken in de andere groepen was
leuk! In de gang stond de koffie klaar en er werd flink bijgepraat. Al met al was het een gezellig
begin van het nieuwe schooljaar.
Nieuws uit het team
Jaarkalender
Vandaag ontvangt 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?
Telefoonkaart
Ook heeft uw kind een “telefoonkaart” mee gekregen. Wilt u deze kaart volledig invullen voor
ieder kind en het weer meegeven terug naar school? Dan verzamelen wij de kaarten en kunnen
vervolgens heel snel een telefoonnummer vinden als dit nodig is.
Informatieavond
Op dinsdag 26 augustus is er een informatieavond voor alle groepen. Op deze avond zijn er twee
informatierondes. De avond zal beginnen om ca. 19.00 uur. Dinsdag heeft uw
kind een uitnodiging mee gekregen.
Schoolfotograaf.
Dinsdagmiddag 2 september a.s. komt de schoolfotograaf weer foto’s van de
kinderen nemen. Als er thuis nog kinderen zijn die nog geen vier zijn en u wilt
graag dat zij samen met uw schoolgaande kind op de foto komen, dan is dat
geen probleem.
Korfbaltoernooi
Op vrijdag 12 september doen we weer mee aan het jaarlijkse korfbaltoernooi.
We zijn nog op zoek naar ouders die een team willen begeleiden. De leerlingen ontvangen bij
deze Info dus nog een opgaveformulier voor het korfbaltoernooi. Het formulier graag volgende
week bij de leerkracht inleveren.
De TSO
Juf Diana heeft afscheid genomen van de TSO. Gelukkig hebben we twee
dames gevonden, die graag het overblijven willen doen. Het zijn juf
Tamara en juf Suzanne. Juf Tamara kent de school al goed. Ze is
vrijwilligster in groep 1,2,3. Juf Zusanne is overblijfjuf op CBS de
Slagkrooie.
De betaling van de TSO zal dit jaar waarschijnlijk anders verlopen. De
kinderen/ouders kunnen een overblijfkaart bij juf Elleke kopen. Deze
overblijfkaart blijft op school. De juffen beheren de kaarten. Wanneer de
kaart bijna vol is, krijgt u een seintje dat er een nieuwe kaart gekocht moet worden. We willen
deze manier inning van de TSO-gelden bespreken met de schoolkring.
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Werken aan wat werkt
“Elkaar helpen”
Komende twee weken is het thema: “elkaar helpen”.
Als juffen en meester letten we deze weken extra goed op, als we
zien dat kinderen elkaar -of ons, of zichzelf!- helpen. En misschien
merkt u het thuis ook op, als uw zoon of dochter de borden naar de
keuken brengt, zijn kleine broertje helpt met veters strikken, de
deur dichtdoet die open waaide of haar grote zus een glas drinken
inschenkt. Zeg er wat van, maak er een opmerking over! “Fijn, dat
je Maaike ook wat inschenkt” , Hè, lief dat je de deur voor me
opendoet nu ik mijn handen vol heb met de boodschappen
Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
De kop is er af. Het was wel erg spannend om weer naar school te gaan, maar de kinderen
hadden er wel zin in.
De kleuters zijn begonnen met het thema: een nieuw schooljaar. Het verhaal gaat over Rikky,
Die voor het eerst naar school mag en dat erg spannend vindt. Daarom heeft hij zijn knuffel Ben
meegenomen, maar onder zijn trui verstopt. Als Ben ontdekt wordt blijkt dat Ben niet de enige
knuffel in school is. Pompom woont in school en Ben en Pompom mogen meedoen met gym.
Taal: eerste en laatste woord en rijmen.
Rekenen; tellen tot en met 20, dagen van de week.
Groep 3:
Voor deze groep was het extra spannend. Leren lezen, rekenen en schrijven. Hoe moet k dat
doen? En ze doen het toch goed. De kinderen kunnen al 2 woordjes lezen en 2 letters schrijven.
Heel erg goed.
Taal: letters: i, m, aa, n, v, oo, s, o, k.
Woorden: ik, maan, roos, vis, sok en aan.
Rekenen: tellen en terugtellen t/m 20, meten, schrijven: de cijfers 1 t/m 10.
Tot ziens op de informatieavond.
Groep 4 en 5
Wat is de vakantie toch snel voorbij gegaan. Maandag hebben we allemaal verteld over onze
vakantie. Iedereen vertelde enthousiast over de beleefde verhalen. Maar de kinderen konden niet
wachten om te werken in de nieuwe boeken en schriften. We hebben een goed begin gemaakt.
Groep 4 begint voor het eerst met een taalboek maar gelukkig hebben we daar nog wel een
werkboek bij. Met rekenen werken we met plus en min sommen tot 20.
In groep 5 beginnen we met het herhalen van een aantal tafels. Deze
tafels krijgen ze nog wel mee naar huis en mogen ze opzeggen bij de juf
aan tafel. Met taal leren we het alfabet en gaan we daar flink mee
oefenen. Ook hebben de kinderen voor het eerst deze week geschiedenis
en aardrijkskunde gehad. Aardrijkskunde is een nieuwe methode die er
mooi uitziet en heel overzichtelijk is. Tijdens de informatieavond kunt u
deze nieuwe methode bekijken.
Groep 6, 7 en 8
Ook wij zijn deze week weer begonnen, na een heerlijke lange vakantie. De kinderen van groep 6
vonden de eerste dag nog best spannend; een nieuwe groep, een nieuw lokaal en 2 nieuwe juffen.
Iedereen heeft weer zijn plekje gevonden en we zijn alweer hard aan het werk geweest.
Groep 7 heeft deze week voor het eerst Engelse les gehad van juf Heleen. Ze vonden het
geweldig! Groep 8 heeft op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gerekend bij juf Elleke. Dit
kunnen ze al heel zelfstandig. Ook hebben ze donderdag hun eerste geschiedenisles van dit
schooljaar van juf Elleke gehad. Tijd voor ontspanning was er gelukkig ook. We hebben
geknutseld over de zomer (en nou maar hopen dat het mooie weer nog terugkomt) en we hebben
een mooie verjaardagskalender gemaakt. Om iets leuks te knutselen bij handvaardigheid hebben
we (dikke) wol nodig. Wie heeft er thuis nog wat liggen wat we mogen gebruiken? Alvast bedankt!
Graag zien we u op de informatieavond dinsdag 26 augustus van 19.45 uur tot 20.30 uur.
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