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Maandag

26 augustus

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

2 september
3 september
4 september
5 september
6 september

Eerste schooldag
Luizencontrole

20:00 uur OV vergadering

Vrije dag i.v.m. de feestweek

Welkom terug

Na zes weken vakantie gaat het a.s. maandag echt weer beginnen.
We gaan weer aan de slag!
Natuurlijk hopen we dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad en met veel verhalen terug in
school komt.
Het zal voor iedereen weer wennen zijn en daarom starten we met wenweken. Dat wil zeggen dat
we vanzelfsprekend gaan werken, maar ook tijd nemen om de afspraken met elkaar weer te
benoemen en om elkaar (nog) beter te leren kennen.
Ook de eerste kindgesprekken zullen in deze eerste weken plaats gaan vinden.
We wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!

Intekenlijst
We gaan ook in dit schooljaar weer van start met allerlei activiteiten.
Deze kunnen wij niet zonder de inzet van ouders uitvoeren. Vandaar dat we alle (oudste) kinderen
maandag de intekenlijsten mee zullen geven.
Zou u die allemaal in willen vullen en uiterlijk vrijdag 30 augustus weer mee willen geven naar
school?
Bij voorbaat dank!
Oud papier
In juli zijn er drie momenten geweest waarop oud papier is gewogen: op de 1e zaterdag en twee
keer een container. In totaal gaat het om 4770 kg!
Schoolapp
In de vakantie zijn alle groepen overgezet en als het goed is, kan iedereen in de schoolapp de
groepen van zijn / haar eigen kind(eren) inzien.
Wanneer u hierover vragen heeft, is Roelienke Zwols a.s. vrijdag (30-08) tussen 13:00 – 15:00 uur
aanwezig om te helpen.
Plein
Ook komend schooljaar gaan we regelmatig iets nieuws aanbieden op het plein.
De komende weken zullen de springtouwen in de pauzes naar buiten gaan om te touwtje springen.

