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oud papier
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groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Maandagmorgen 19 augustus
Vele ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun kind in het klassenlokaal te
brengen. De kinderen en de ouders konden toen ook een kijkje nemen in de andere groepen.
Het was een drukte van belang. In de schoolhal stond de koffie klaar en er werd flink bijgepraat.
Al met al was het een gezellig begin van het nieuwe
schooljaar.
Jaarkalender
Deze week heeft uw kind de jaarkalender meegekregen.
Hierin staat allerlei informatie die betrekking heeft op
school. Ook data van activiteiten vindt u op de kalender.
Bewaar de kalender goed!
Telefoonkaart
Uw kind krijgt vandaag een gele telefoonkaart mee. 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 maandag 24 augustus is er een informatieavond voor alle groepen. De avond zal beginnen
om ca. 19.00 uur. Deze week heeft uw kind een uitnodiging mee gekregen.
Nieuws uit de groepen
Groep 1,2 en 3
Wij zijn weer begonnen, de kinderen
hadden er zin in.
Wij hebben 2 nieuwe leerlingen in
de groep, Rosalie Zwiers en Pim van
der Meulen, hartelijk welkom in de
school. Ook zijn er 2 leerlingen, die
komen snuffelen, Esmee en Feline.
Groep 3 kon niet wachten om te
beginnen met “leren”. Sommige
kinderen vonden het ook wel heel
spannend, kan ik het wel? Ze
kunnen het allemaal heel goed en ze
doen heel goed hun best.
Zelfs de kinderen van groep 4 vonden het spannend, want ze krijgen spelling, begrijpend lezen,
taal. Allemaal nieuwe vakken. Op donderdagmorgen werkt juf Tamara op de Slagkrooie. We
hebben juf Beppie bereid gevonden om op deze morgen de taken van juf Tamara over te
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nemen. Juf Beppie is al jarenlang vrijwilligster om de Slagkrooie. We vinden het erg fijn dat juf
Beppie ons op deze morgen komt helpen.
Gym groep 1: iedere woensdag morgen gaan de kinderen naar de Slagkrooie in Schoonoord om
samen met de kleuters te gymmen. Dit doen wij, omdat je in een grote groep veel meer
spelletjes kunt doen en leuker kunt gymmen. Ook voor hun sociale ontwikkeling is dit heel goed.
Wij gaan er vol frisse moed tegen aan dit schooljaar. Als u vragen heeft, loop gerust binnen.
Groep 5 en 6
De kop is er weer af. De kinderen
zaten om 08.45 met smart te
wachten om gezellig bij te kletsen
in de vertelkring. We hebben ook
samen gesproken over de
verwachtingen van dit schooljaar.
Daarna waren de kinderen ook erg
benieuwd naar de nieuwe boeken.
De kinderen weten ook precies
naar welk lokaal ze moeten op de
middagen. Het lezen vonden de
meeste kinderen best lastig. Het
niveau is natuurlijk omhoog
gegaan. Ik hoop dat de kinderen
in de vakantie thuis een leuk boek hebben gelezen. In groep 6 zijn de woorden trottoir en
boulevard aan de orde geweest.
Met rekenen zijn we vooral verder gegaan met de tafels. We komen allemaal weer in het ritme
en het lijkt alsof we helemaal niet zijn weggeweest.
Maandag en vrijdag ben ik afwezig, juf Miranda Tholen vervangt mij.
Denkt u er aan dat de kinderen maandagmiddag op de fiets naar school komen? De
kinderen kunnen om 15.15 bij de gymzaal weer opgehaald worden.

Groep 7 en 8
Na genoten te hebben van een heerlijke vakantie, zijn we maandag vol goede moed weer
begonnen aan een nieuw schooljaar. Een nieuwe groep, een andere plek in de klas, ’s middags
andere kinderen erbij in het lokaal….. het is allemaal even wennen.
De grootste verandering dit schooljaar is
gym. De kinderen van groep 5 tot en met
8 gaan vanaf volgende week elke
maandag op de fiets naar gym. Het is dus
de bedoeling dat alle kinderen ’s middags
een fiets bij zich hebben. Ze krijgen ook
allemaal een hesje. De kinderen kunnen
dan allemaal om 15.15 uur bij de
sporthal weer opgehaald worden!
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