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• Nieuwe neuzen

Het is weer voorbij...
...Die mooie zomer en de mooie vakantie. We hopen
dat u allen een fijne vakantie heeft gehad en niet te
veel last heeft gehad van de extreme warmte. De
kinderen zullen in elk geval genoten hebben van
ideale speelweer.
Maandagmorgen zullen we veel zongebruinde gezichten op het plein kunnen zien bij de start van het
nieuwe schooljaar.
We openen het schooljaar op het schoolplein en
maken er met de kinderen een gezellige dag van.
Na de opening gaan de kinderen met hun leerkracht
naar hun lokaal. Ouders van de onderbouw kunnen
met hun kind meelopen naar het lokaal en afscheid
nemen. Ondertussen staat de koffie al klaar en
kunt u met elkaar onder het genot hiervan vakantieavonturen uitwisselen.
Voor de kinderen is er de eerste schooldag veel tijd
voor ontspanning en gezelligheid. Om 12.00 uur
gaan alle kinderen samen picknicken op het grasveld bij de school en aan het eind van de dag volgt
er nog een verrassing voor alle kinderen.

Zo kan iedereen geleidelijk weer wennen aan het
schoolritme. Dat blijft de eerste weken het geval. Er
is veel tijd voor groepsvorming en het bouwen aan
een goede sfeer in de groep.
Dat alles vormt het fundament voor een succesvol
schooljaar. We wensen iedereen een fijn schooljaar
2018-2019.

Schoolkalender
27-08:
Eerste schooldag
06-09:
Presentatie Mad Science
07-09:
Nieuwsbrief 2

Gymlessen
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u het
gymrooster aan. Het schooljaar is in twee perioden gesplitst, zodat alle groepen les kunnen krijgen van vakdocent Carlo Wijnands.
Dit jaar is het rooster anders van opzet.
Groep 3 en 4 gaan voortaan maar één keer
per week naar de sporthal. Het wandelen
neemt vrij veel tijd in beslag. De gemiste
gymles wordt gecompenseerd door extra buitenspelen, zodat de kinderen toch voldoende
in beweging zijn.
De groepen 5 tot en met acht gaan een deel
van het schooljaar in blokuren sporten. Dat
levert ook een tijdsbesparing op. De groepen
die op vrijdag bij meester Carlo gymmen gaan
wel twee keer per week naar de sporthal. Op
vrijdagen kunnen we geen blokuren inroosteren.
Een andere aanpassing die we hebben gedaan is het douchen niet meer verplicht te
stellen. Veel kinderen vinden het niet prettig
zich te moeten douchen. De mogelijkheid om
te douchen is er. Ouders en kinderen kunnen
samen overleggen of hiervan gebruik wordt
gemaakt.
Elke leerkracht bespreekt met de groep wanneer er voor het eerst gesport gaat worden.
De eerste schooldag gaan de kinderen nog
niet naar sporthal De Bongerd.

Oproep voor de picknick
Voor de picknick op het schoolplein op de
eerste schooldag mogen de kinderen een
picknickkleed meenemen. Staat gezellig en
zit wat comfortabeler dan op de tegels.

Informatiekalender
In juli heeft u per mail de informatiekalender
voor het komend schooljaar ontvangen. Binnenkort ontvangt u een gewijzigde versie
waarin fouten zijn gecorrigeerd en aanvullende informatie is opgenomen. Deze versie ontvangt u zowel digitaal als op papier. We streven ernaar de papieren versie begin september mee te geven aan uw kind.

De Boekenboom
De bieb is nog gesloten. Zodra alle leespasjes
beschikbaar zijn opent De Boekenboom weer
haar deuren. In een volgende nieuwsbrief besteden we hier aandacht aan.

Nieuwe neuzen
Deze leerlingen zijn de afgelopen tijd gestart
of starten in de komende twee weken bij ons
op school. We wensen ze allemaal heel veel
plezier.
Anamaria Aleksov in groep 1/2 bij juf Lucie
Sam van Leeuwen in groep 1/2 bij juf Lucie
Kai de Jager in groep 1/2 bij juf Corine
Mats Stemerdink in groep 1/2 bij juf Lucie
Max Bremmert in groep 1/2 bij juf Corine
Daan Overveld in groep 1/2 bij juf Corine
Siham Salad in groep 1/2 bij juf Corine
Vince Winters in groep 1/2 bij juf Corine
Ceyda Citak in groep 1/2 bij juf Lucie

Gymrooster schooljaar 2018-2019

Maandag

Tijd

Periode 1

Periode 2
(vanaf 11 maart)
4/5

8.30 tot 9.30
9.30 tot 10.30
10.30 tot 11.30.

5

Sporthal A
Sporthal B

12.30 tot 14.00
12.30 tot 14.00

7
6/7

8a
8b

Dinsdag

8.30 tot 9.30
9.30 tot 10.30
9.30 tot 10.30

3b
4/5

3a

12.30 tot 14.00

8b

7

Woensdag

10.00 tot 11.30

Donderdag

8.30 tot 9.30
9.30 tot 10.30
10.30 tot 11.30
11.30 tot 12.30
12.30 tot 14.00

5/6
5/6
4/5
8a

6/7

8.30 tot 9.15
9.15 tot 10.00
10.00 tot 10.45
11.00 tot 11.45
11.45 tot 12.30

3a
4
5
6/7
7

3b
4/5
5/6
8a
8b

Vrijdag

5/6

4
5
5

