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AUGUSTUS 2018 MEDEDELINGEN/NIEUWSBRIEF
Informatie / data
 woensdag 29 augustus inloop in de klassen, van 8.30 uur – 9.00 uur
 week 36, 3 t/m 7 september: kennismakingsgesprekken
 woensdag 5 september: informatie avond groep 8, 19.30 uur
 dinsdag 11 september: Fiets OK! groep 5 t/m 8
 17 t/m 21 september: zwem – 4 - daagse
 19, 20, 21 september: kamp groep 8
Start van het nieuwe schooljaar
Afgelopen maandag zijn we weer begonnen. Bij aankomst op het schoolplein
stond daar een tent met koffer en al. Kinderen en ouders kwamen het plein op
en waren klaar om te beginnen. Er was echter één probleem….. er waren geen
leerkrachten!
Gelukkig duurde het niet lang, voordat zij in een bonte stoet, aan kwamen lopen.
Nog in een vrolijke stemming, kwamen zij van vakantie terug. Klaar om weer
aan het werk te gaan. Uit de tent kwamen toen ook 2 leerkrachten tevoorschijn,
wakker geworden door al het tumult.
Samen met kinderen, ouders en leerkrachten
hebben we met een beker ranja geproost
op het nieuwe schooljaar.
Voor de nieuwe kinderen en hun ouders was het
vast een bijzondere kennismaking op de eerste
schooldag. We wensen jullie fijne jaren toe bij ons
op school.
We hopen dat iedereen van de vakantie heeft genoten en weer vol goede energie
klaar is om er samen een mooi jaar van te maken!
Nieuwe collega’s
Dit schooljaar mogen we een aantal nieuwe collega’s op school welkom heten.
Juffrouw Marije Wolfs zal op de donderdag en vrijdag in groep 1 / 2 aan het werk
gaan en juffrouw Jente Maartje Spel op de woensdag in groep 5 / 6.
Daarnaast hebben we ook een LIO-stagiair in groep 7 / 8. Meneer Jesse
Meeringa zal daar op de donderdag en vrijdag stage lopen.
Ook zullen we dit schooljaar juffrouw Rian Pot leren kennen. Zij gaat ons
ondersteunen bij alles wat te maken heeft met meer- en hoogbegaafdheid.
We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen en met veel plezier aan het werk
gaan.

Kennismakingsgesprekken
Zoals voor de zomervakantie al gemeld, starten we in de tweede schoolweek met
de kennismakingsgesprekken. Dat is dit schooljaar nieuw.
Tijdens deze gesprekken kunnen kind (vanaf groep 2), ouders en leerkrachten
kennis met elkaar maken en wederzijdse verwachtingen naar elkaar uitspreken.
We hopen dat we op deze manier samen nog sneller en beter kunnen aansluiten
bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarnaast maakt het sámen
bespreken ook mogelijk dat we ons er samen voor inzetten en er
verantwoordelijk voor voelen.
Denkt u eraan dat u zich inschrijft voor deze gesprekken?
De lijsten hangen in de gang bij de hoofdingang.

Pauze
Al een aantal jaren gebruiken de kinderen tijdens de grote pauze een theedoek
tijdens het eten. Het idee hierachter is om deze theedoek op hun tafel te leggen
en daarop te eten en drinken. Hierdoor blijven de tafels schoon en kan er na de
pauze weer aan gewerkt worden.
Alle kinderen hebben een theedoek van school gekregen. De nieuwe kinderen
krijgen deze nog. Uiteraard moet deze ook wel eens gewassen worden. Er kan
dan gerust een andere theedoek meegegeven worden.
We zouden het zeer prettig vinden als alle kinderen dagelijks een theedoek bij
zich hebben. Dit scheelt veel kruimels, vlekken en geplak.
Hulp bij het buiten spelen
Gelukkig hebben zich weer veel ouders opgegeven om te assisteren tijdens het
overblijven. Na een herhaalde oproep is het gelukt om voor de hele week een
rooster op te stellen waarbij er bijna elke dag twee ouders aanwezig zijn. Door
deze inzet is het mogelijk om geen ouderbijdrage te hoeven vragen voor toezicht
tijdens de pauze. Dit is geweldig en redelijk uniek!
Bedankt voor jullie inzet en medewerking!

Jaarkalender
Zoals gebruikelijk staat de kalender voor het schooljaar 2018 – 2019 weer op de
website. Hier kunt u alle belangrijke data vinden. Deze wordt ook actueel
gehouden.
Mocht u graag een papieren versie willen, dan kunt u dat doorgeven aan de
groepsleerkracht van uw kind.
Kamp groep 8
Op woensdag 19 september gaat groep 8 op kamp. De locatie is de Langenberg
in Rijssen. Vrijdag 21 september komen ze weer terug.
Meer informatie volgt nog.

Kulturhus Haaksbergen
Voor september staan de volgende activiteiten op het programma bij de WoeMi
club in het Kulturhus.

Zwem – 4 – daagse
Van 17 t/m 21 september wordt bij Optisport De Wilder de jaarlijkse zwem-4daagse weer gehouden.
De tijden waarop gezwommen kan worden is tussen 18.15 uur en 20.15 uur.
Hiervoor kun je je via de mail opgeven bij: www.zwem4daagse.nl of aan de
receptie.
De voorinschrijving kost €10,- en vanaf 12 september zijn de kosten €12,50

