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Aan alle ouders/ verzorgers,
De zomervakantie is weer voorbij en aankomende maandag 22 augustus gaan de
schooldeuren weer open. Het is voor ons een goede periode geweest, waarin we
konden ontspannen, genieten en bijtanken. Alle leerkrachten zijn weer veilig en
gezond op school verschenen. Wij hopen dat we maandag ook alle kinderen en
ouders weer kunnen begroeten en dat iedereen veilig en in goede gezondheid
mag beginnen aan het nieuwe schooljaar. Vandaag zijn wij als team bijeen
geweest om de laatste voorbereidingen te treffen. Wij zijn er klaar voor en
hebben heel veel zin om maandag te starten.
Opening schooljaar
Aankomende maandag gaan de schooldeuren om 8.20 uur open. Iedereen mag
dan gewoon naar binnen komen. Bij de klassen staan, zoals gebruikelijk de
leerkrachten. We geven elkaar de hand en heten elkaar welkom. Om 8.30 uur
zijn alle kinderen in de klas en kunnen we officieel beginnen met de eerste
schooldag. Om 8.45 uur verzamelen we met alle kinderen op het schoolplein om
het schooljaar gezamenlijk te openen met een lied. Daarna gaan de kinderen de
klassen in en is er binnen voor de ouders koffie en thee om even bij te praten
met elkaar. Wij hopen dat veel ouders tijd vinden om even te blijven voor koffie
en thee. Wanneer het minder weer is, zal de opening binnen zijn.
Luizencontrole
Op dinsdag 23 augustus vindt de periodieke luizencontrole plaats. Houdt u daar
rekening mee?
Kamp (groep 8)
Van 5 t/m 8 september gaat groep 8 op kamp. Op donderdag 25 augustus is er
een ouderavond over het kamp in het lokaal van groep 7/8. Alle ouders (van de
kinderen uit groep 8) zijn van harte uitgenodigd om hier de laatste
bijzonderheden van het kamp te horen. Denkt u er aan om tijdig het kampgeld
te betalen? En er voor te zorgen dat uw zoon en/of dochter een goede veilige
fiets heeft?
Jaarfeest
Op vrijdag 26 augustus van 17.00-19.00 uur openen we met alle kinderen,
ouders en leerkrachten feestelijk het schooljaar. U heeft daarvoor een aparte
uitnodiging ontvangen. Het is de bedoeling dat we allen eten en drinken
meenemen en dit vervolgens delen met elkaar. De weersverwachtingen zien er
goed uit. We hopen dan ook dat iedereen aanwezig zal zijn. Dit feestje mag je
niet missen!

Agenda
Ma 22 aug
Di 23 aug
Do 25 aug
Vr 26 aug
Wo 31 aug
Ma 5 t/m do 8 sep
Do 8 sep
Do 8 sep
Ma 5 t/m vr 9 sep
Ma 12 t/m vr 16 sep
Wo 5 okt
Vr 14 okt
Ma 17 okt t/m vr 21 okt

Opening nieuwe schooljaar & koffieochtend ouders
Luizencontrole
Infoavond kamp groep 8
Jaarfeest Klim Op (17.00-19.00 uur)
Infoavond
Kamp groep 8 (Let op: de kinderen zijn vrijdag vrij)
Schoolreis groep 3 t/m 7
Feestdag groep 1 en 2
Kind-ouder-leerkrachtgesprekken groep 1 t/m 6
Kind-ouder-leerkrachtgesprekken groep 7/8
Opening Kinderboekenweek
Sluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie

