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peutergym

ouders/verzorgers
groep 1 t/m 7

Nieuws uit het team
Eerste schooldag
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 hal stond de koffie
en thee klaar en er werd flink bijgepraat. Al met al was het een gezellig begin van het nieuwe schooljaar.

Activiteitenkalender
Maandag heeft u via uw kind de activiteitenkalender ontvangen. De
activiteitenkalender vindt ook op onze website. U ontvangt geen schoolgids.
Ook de schoolgids staat op de website.

Vakdocent gym
We gaan weer werken met een vakleerkracht voor de gymnastieklessen. Op de
donderdagen krijgen alle leerlingen les van een vakdocent. Net als taal en rekenen is
bewegen een verplicht onderdeel van het lesprogramma. De gymlessen maken
kinderen van jongs af aan vertrouwd met sport- en beweegactiviteiten en laat ze
ontdekken wat ze leuk vinden. Dit helpt ze een actieve leefstijl aan te leren en ook op
latere leeftijd te blijven sporten en bewegen. Leerkrachten bewegingsonderwijs spelen
een centrale rol hierbij.

Peuter en kleuter gym
Op een aantal vrijdagen wordt op de Slagkrooie extra peuter- en kleutergym door een vakleerkracht
gymnastiek gegeven. Deze lessen zijn voor peuters en kleuters uit groep 1. Ouders zijn van harte welkom
om te komen kijken. We leren kinderen van jongs af aan dat bewegen en sport ook plezier maken is.
Daarnaast vinden we goede bewegingslessen belangrijk, ook voor de allerjongste kinderen. Peuter en
kleutergym is van 9.00 - 10.00 uur en start op 6 september bij CBS De Slagkrooie 2019. Kom kijken, geef het
door.

Muziek op schoot
Op een aantal maandagen wordt op de Slagkrooie muziek op schoot gegeven. Deze
lessen zijn voor peuters en kleuters uit groep 1. Ouders zijn van harte welkom om te
komen kijken. Muziek op schoot is van 9.00 - 10.00 uur bij CBS De Slagkrooie en start
op 9 september 2019. Kom kijken, geef het door.

Informatieavond
Op donderdag 5 september is er een informatieavond voor alle ouders. De avond begint om 19.00 uur en
duurt tot 19.45 uur. U ontvangt vandaag nog een uitnodiging.

Mobiele telefoon
Soms heeft een leerling een mobiele telefoon bij zich om wat voor reden ook. Dit mag natuurlijk. Maar de
telefoon moet dan wel tijdens school uren bij de juf ingeleverd worden. Na schooltijd kunnen zij de telefoon
weer halen.

De wethouder op school
Woensdag 11 september komt de wethouder bij ons op school. Vorig schooljaar hebben de leerlingen en de
ouders samen met de heer Vugteveen een receptenboek samengesteld. In de zomervakantie is dit boek
gedrukt. Het eerste exemplaar willen we graag overhandigen aan wethouder De Groot. Om 9.00 uur zal dit
op woensdag 11 september gebeuren. Ook ouders/verzorgers zijn van harte welkom.

Even voorstellen
Mijn naam is Esther Bakker.
Ik ben 26 jaar en woon al mijn hele leven in Balkbrug.
Op maandag tot en met donderdag werk ik op de Slagkrooie in groep 7/8 en op vrijdag werk
ik in de Kiel.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te fitnessen en vind ik het leuk om een goed boek te
lezen. Ik hoop dat het een leuke tijd gaat worden, ik heb er in ieder geval zin in!
Met vriendelijke groet,
Esther Bakker

Nieuws uit de groepen
Een lekkere verrassing op deze tropische dag. Top Fiers. Bedankt.

