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Wat een wonder!
Wat een wonder God,
dat U ook mensen hebt gemaakt.
Dat U ons ziet en ons bewaart
en voor de wereld zorgen laat.
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Culturele Vorming /Erfgoedonderwijs
Groep 7/8 gaat op 24 september op excursie
naar Kinderdijk. We moeten zelf voor vervoer
zorgen, maar de entree is voor ons gratis.
Groep 1,2 en 3 hebben op 27 september de
voorstelling ‘Giraf’ op school.

(uit Kind op Maandag)

Beste lezer,
De kop is eraf! Het was fijn om alle kinderen
en hun ouders weer op school te ontvangen.
Er is meteen ook alweer hard gewerkt: groep
4 heeft voor het eerst met Snappet gewerkt,
de kleuters leren de dagen van de week (ook
in het Engels), groep 3 heeft de eerste
woordjes al geleerd en in de bovenbouw
hebben de kinderen kennis gemaakt met
Faqta. Het belooft een mooi en leerzaam jaar
te worden!
Hartelijke Groet, Andra van Hofwegen
Personeel
Juf Willeke kan helaas niet meteen aan het
schooljaar beginnen wegens ziekte. We
wensen haar beterschap!
Kind op Maandag
We vertellen de verhalen over de Schepping.
Over hoe God orde in de chaos aanbrengt.
En over hoe de mensen ermee omgaan…
De Vreedzame School
De eerste weken in het nieuwe
schooljaar geven we extra lessen
met De Vreedzame School. Zo leren
de kinderen in de groep elkaar goed
kennen en worden de regels en afspraken
duidelijk. Het thema van het eerste blok is: We
horen bij elkaar.
In deze periode worden ook weer nieuwe
mediatoren verkozen en opgeleid. Dit zijn
leerlingen uit de bovenbouw die kunnen
bemiddelen bij een conflict.
Klassenpresentaties
Ook dit jaar zult u weer een keer uitgenodigd
worden in de klas van uw kind voor een
(interactieve) klassenpresentatie. De leerkracht
nodigt alle ouders en verzorgers van de groep
uit om een kijkje in de klas te komen nemen.
Deze maand is groep 6/7 als eerste aan de
beurt.
Luisvrij!
Alle leerlingen zijn na de vakantie weer
gecheckt op hoofdluis en het luizenteam laat
weten dat we een luisvrije start hebben!

bijlage: ouderbrief Parro.

Parro
Tijdens de informatieavond is uitgelegd hoe
we als school met Parro werken. Veel ouders
kennen deze app al van de foto’s die door de
leerkracht gedeeld worden. Dit jaar gaan we
ook de oudergesprekken inplannen met Parro.
U wordt dan door de leerkracht uitgenodigd
om in te schrijven voor een bepaald tijdvak.
MR
De MR heeft op 3 september de eerste
vergadering van dit schooljaar gehouden.
Daarin is afscheid genomen van vertrekkende
leden, de nieuwe leden zijn welkom geheten
en we hebben o.a. de schoolgids besproken.
Deze komt binnenkort digitaal beschikbaar.
Gezonde School
De Tamboerijn is aangemeld voor het
schoolfruitproject en nu moeten we
afwachten of we weer ingeloot
worden voor gratis fruit. Tot die tijd vragen we
u om zelf fruit of groente mee te geven voor
de kleine pauze. Onze vaste fruitdagen zijn
dinsdag en donderdag.
GGD
Op 30 september en 3 oktober komt de GGD
op school voor de screening van groep 2 en
groep 7. Ouders krijgen hierover bericht van
de Jeugdgezondheidsdienst.
Belangrijke info en data:
De oudervertelgesprekken vinden plaats in
week 38 op de middagen.
06-09 Lingehavenconcert gr. 5-8
09-09 gr.8 Nationaal Archief excursie
17-09 ontruimingsoefening
OC vergadert
24-09 gr.7/8 excursie Kinderdijk
25-09 klassenpresentatie gr.6/7
30-09 GGD
01-10 Studiemiddag, lln. om 12.00 u vrij.
Reminder:
Is het rapport al ingeleverd?

verwonder ontdek groei!

Bezoek regelmatig onze website voor actuele
informatie en meer foto’s.
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