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23 augustus
30 augustus
31 augustus
2 september
8 september
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10 september

1e schooldag
schoolfotograaf
informatiemiddag
uitgifte info nummer 2
studiedag, alle kinderen vrij
ouderochtend; 08.30 uur op de Slagkrooie
peuterochtend op de Slagkrooie

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
Alle ouders
peuters

Nieuws uit het team
Volgende week start het nieuwe schooljaar. De vakantie is voorbij gevlogen. Wij hopen dat iedereen kan terug
kijken op een fijne, mooie en veilige vakantie. Vanuit school alvast een eerste bericht om jullie alvast te vertellen
hoe we gaan starten. De leerkrachten zijn deze week al begonnen met de voorbereidingen. De klaslokalen zijn op
orde, een eerste studiedag voor de nieuwe rekenmethode is al geweest en onze eerste plannen zijn besproken
tijdens de startvergadering.
Wij kijken er enorm naar uit om jullie weer te verwelkomen op school. 23 augustus zal de eerste bel om 5 voor half
9 gaan en zullen we het jaar samen met de kinderen en ouders openen op het schoolplein. Wij hopen dat jullie er
net zo naar uitkijken als wij om elkaar weer te ontmoeten. Als u even een kijkje wil nemen in de school, dan kan
dat. Hierbij houden we 1,5 meter afstand van elkaar.

Schoolfotograaf
Op maandag 30 augustus komt de schoolfotograaf op school om de gebruikelijke individuele en groepsfoto’s te
maken. U krijgt nog aanvullende informatie over deze activiteit.

Informatie-middag
Op dinsdag 31 augustus zullen wij u meer vertellen over het reilen en zeilen in de groepen. Dit gaan we u vertellen
onder het genot van een kopje thee, zoals wij dit gewend zijn te doen na een drukke dag na schooltijd. U ontvangt
nog een officiële uitnodiging van ons.

Activiteitenkalender
De activiteitenkalender ligt bij de drukker en komt z.s.m. uw kant op.

Welkom
Een fijne start voor Sem Jungsläger bij ons op school.

