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Beste ouder(s), verzorger(s),

De scholen zijn weer begonnen
De eerste paar weken van werken ligt al weer achter ons. We hopen dat
uw kind al een beetje is gewend.
We hopen op een mooi, prettig en leerzaam schooljaar!
Het is voor de kinderen best wel spannend om weer te beginnen: zou de
nieuwe juf meevallen? Is die nieuwe meester streng? Zal het moeilijk
zijn in de nieuwe groep?
De juffen en meesters doen hun uiterste best om de kinderen zo snel
mogelijk te laten wennen aan hun nieuwe situatie. We willen ook dit jaar
een school zijn waar uw kind zich thuis voelt! Mochten er op dit gebied vragen of zorgen zijn,
schroom niet en neem contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook voor andere zaken.

Zalig zijn zij…

Gelukkig de kinderen die zonder angst naar school gaan.
Gelukkig de kinderen die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten.
Gelukkig de kinderen die ondanks zichzelf, zichzelf mogen zijn.
Gelukkig de kinderen die naast een handelingsplan extra aandacht krijgen.
Gelukkig de kinderen die op een school zitten waar meesters en juffen hen zien…..
als Godsgeschenk!
Gedicht van Chris Lindhout.

Welkom

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar heten we de ‘nieuwe’ leerlingen van harte welkom.
Dat zijn in Sara Stoel en Maud speelziek in groep 1 en Tessa Breetveld in groep 6.
We wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school.
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Fietsen
De kinderen van groep 8 mogen hun fiets neerzetten op het extra stukje plein bij de
ingang van de school (Da Costastraat).
De overige leerlingen kunnen hun fiets in het fietsenhok op het plein plaatsen. Het overdekte
fietsenhok, aan de kant van de Da Costastraat, is bestemd voor de leerkrachten, bezoekende
ouders e.d.
Het is de bedoeling dat kinderen alleen in het fietsenhok komen om hun fiets neer te zetten of
op te halen. De kinderen die op de fiets mogen komen, hebben aan het begin van het
schooljaar een nummer gekregen.
Leerlingen die binnen de “fietsgrenzen” wonen (zie schoolgids), roepen we op om de fiets thuis
te laten. Mocht het nodig zijn om de fiets mee te nemen, laat dat dan even weten aan de
leerkracht.
De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen met de fiets naar school komen als ze op die dag
gym hebben. Met de leerkracht wordt afgesproken waar de fietsen kunnen worden neergezet.

Sparen voor onze schoolbieb.
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het
weer Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie:
‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en
zouden het leuk vinden om samen met u en de
kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden
met de nieuwste, spannendste en leukste
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe
meer boeken we kunnen uitzoeken! Hoe werkt de
Schoolbieb-actie?
•
•
•
•

U koopt van 30 september t/m 11 oktober
2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij
uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een
waardebon.
We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk
voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb!
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Stagiaires
Ook dit jaar lopen er op verschillende dagen stagiaires bij ons in school.
Oud-leerling Matthijn Rebel loopt als onderwijsassistent stage op maandag, dinsdag en
vrijdag in groep 5/6. Jaylin van Buerink en Stacey Gerkens lopen een oriëntatiestage op de
vrijdag in respectievelijk groep 2/3 en groep 4.
Verder zijn er nog twee Pabo-studenten: Janneke Bonthuis (2e jaars) loopt stage in
groep 5/6 op maandag en dinsdag en Maartje de Kreek (3e jaars) loopt stage op de
donderdag en vrijdag in groep 1/2.

Brochures etc.
In de afgelopen weken heeft uw kind verschillende brochures megekregen, waarbij u
tijdschriften en boeken kunt bestellen. Wij weten niet altijd wat
de inhoud van deze boeken en tijdschriften is. Wij zijn slechts een doorgeefluik.
Toch willen we het u niet onthouden. Beoordeelt u zelf of het iets is voor uw kind(eren).
Voor de duidelijkheid, u gaat een contract aan met de betreffende uitgever en
niet met ons als school.

Agenda:
(is vrij leeg i.v.m. Corona)
5 okt:
5 okt:
30 sep-11 okt:
19-23 okt:

Dag van de leerkracht
Fietskeuring
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
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