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MAANDAG 10 SEPTEMBER 2018
Juf Laura jarig

DINSDAG 11 SEPTEMBER 2018
Informatieavond van 18:30 tot 19:30 uur

WOENSDAG 12 SEPTEMBER 2018
DONDERDAG 13 SEPTEMBER 2018
Arcade-studiedag: alle kinderen vrij

VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2018
Groep 5-6-7-8 ‘s middags de fiets mee

BIJZONDERHEDEN
Start schooljaar: De eerste schoolweek is achter de rug. We besteden de eerste weken veel aandacht aan groepsvorming en kennismaken. Zo hebben we samen met de kinderen afspraken gemaakt
over gewenst gedrag en zijn we veel aan het samenwerken. De kinderen hebben de eerste dingen ontdekt over De Krim, die bij de ontdekkingsreis passen. De komende tijd zullen we langzamerhand steeds
vaker werken op de chromebooks aan rekenen, taal en spelling.
Informatieavond: Dinsdag 11 september is er een informatieavond gepland. U kunt in de klas
van uw kind(eren) informatie krijgen over de afgelopen week en de werkwijze. U ontvangt geen aparte
uitnodiging van deze informatieavond. De zakelijke ouderavond wordt op een ander moment gepland.
Kalender en ouderhulplijst: De laatste hand wordt gelegd aan deze documenten. Volgende week
zullen jullie de kalender en ouderhulplijst ontvangen.
Ontdekkingsreis door De Krim: Het thema ‘Ontdekkingsreis door De Krim’ is van start gegaan en we
hebben gehoord dat kinderen met enthousiaste verhalen thuiskomen. Ook worden er materialen meegenomen die bij het thema passen. We zijn blij om te horen dat kinderen betrokken zijn! Vrijdag 14 september staat er een fietstocht gepland voor de kinderen van groep 5-6-7-8. Zij gaan op zoek naar gebouwen van vroeger en nu.
Gymnastiek: De kinderen gymmen op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag gaan de kinderen van
groep 1-2-3 mee met de ‘bovenbouw’ naar de sporthal. Op vrijdag gymmen de kinderen van groep 1-23 in het speellokaal. Wilt u op dinsdagen en vrijdagen gymkleding en gymschoenen meegeven? We
vinden het uit hygiënisch oogpunt en veiligheidsredenen belangrijk dat kinderen goed schoeisel dragen.
Overblijven: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid om op school te
lunchen. U kunt elke ochtend om 8:30 uur bij één van de overblijfmoeders een strippenkaart kopen.
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