Belangrijke data voor de komende periode:
dinsdag 26 augustus
vrijdag 29 augustus
dinsdag 2 september
donderdag 4 september
donderdag 4 september
maandag 8 september
vrijdag 12 september

informatieavond
groep 1 en 2 vrij
schoolfotograaf
ontruimingsoefening
uitgifte opsteker nummer 2
weekopening juf Ciska
korfbaltoernooi

ouders/verzorgers
groep 1 en 2
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 7

De eerste schooldag 18 augustus

Op deze eerste maandagmorgen van het schooljaar kwamen ouders ( en opa’s en oma’s!) met
hun kind op school. De nieuwe klas bekijken en de nieuwe juf leren kennen.. Het maakt het
allemaal een beetje minder spannend om aan een nieuw schooljaar te beginnen. Ook even
kijken in de andere groepen was leuk! In de schoolzaal stond de koffie klaar en er werd flink
bijgepraat. Al met al was het een gezellig begin van het nieuwe schooljaar.
Juf Inge
Op dinsdag 19 augustus hebben juf Inge en Mark een
jongentje gekregen. Zijn naam is Jesse Jansen Schoonhoven.
Moeder en Jesse maken het goed. Inge en Mark zijn heel
gelukkig. We feliciteren het gezin met deze prachtige
gebeurtenis.
Jaarkalender
Deze week ontvangt uw kind de jaarkalender Hierin staat
allerlei informatie die betrekking heeft op school. Ook data van
activiteiten vindt u op de kalender. Wilt u de kalender goed
bewaren?
Telefoonkaart
Ook krijgt uw kind vandaag een “telefoonkaart” mee. Wilt u deze kaart volledig invullen voor
ieder kind en het weer meegeven terug naar school? Dan verzamelen wij de kaarten en kunnen
vervolgens heel snel een telefoonnummer vinden als dit nodig is.
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Nieuws uit het team
Informatieavond
Op dinsdag 26 augustus is er een informatieavond voor alle groepen. Op
deze avond zijn er twee informatierondes. De avond zal beginnen om ca.
19.00 uur en eindigen om ca. 21.00 uur. Dinsdag heeft uw kind een
uitnodiging mee gekregen.
Schoolfotograaf.
Dinsdag 2 september a.s. komt de schoolfotograaf weer
foto’s van de kinderen nemen. Als er thuis nog kinderen zijn die nog geen vier
zijn en u wilt graag dat zij samen met uw schoolgaande kind op de foto komen,
dan geldt de volgende regeling: komt u dan met uw kinderen om half negen in
school. De fotograaf begint met deze foto’s. U kunt daarna met uw kind weer
naar huis gaan.
Het luizenteam
Het luizenteam is op zoek naar ouders die ongeveer één keer in de zes weken samen met
andere ouders de leerlingen wil controleren op luizen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht.
Ouderhulplijst
U ontvangt vandaag ook de ouderhulplijst. Via deze lijst kunt zich weer opgeven voor allerlei
activiteiten.
Korfbaltoernooi
Op vrijdag 12 september doen we weer mee aan het jaarlijkse korfbaltoernooi. We zijn nog op
zoek naar ouders die een team willen begeleiden. Vele leerlingen hebben zich in de maand juni
al opgegeven voor het korfbaltoernooi. In de praktijk blijkt dat sommige kinderen toch niet
kunnen korfballen op deze vrijdagavond. De leerlingen ontvangen bij deze Opsteker dus nog een
opgaveformulier voor het korfbaltoernooi. Het formulier graag volgende week bij de leerkracht
inleveren.
Werken aan wat werkt
“Elkaar helpen”
Komende twee weken is het thema: “elkaar helpen”.
Als juffen en meester letten we deze weken extra goed op, als we zien
dat kinderen elkaar -of ons, of zichzelf!- helpen. En misschien merkt u het
thuis ook op, als uw zoon of dochter de borden naar de keuken brengt,
zijn kleine broertje helpt met veters strikken, de deur dichtdoet die open
waaide of haar grote zus een glas drinken inschenkt. Zeg er wat van,
maak er een opmerking over! “Fijn, dat je Maaike ook wat inschenkt” , Hè, lief dat je de deur
voor me opendoet nu ik mijn handen vol heb met de boodschappen”.
Zendingsgeld
Ook dit jaar willen we u graag vertellen over ons sponsorproject
van Zending over Grenzen. Via deze organisatie steunen
wij een jongetje (Alexander, hij woont in een
kindertehuis in Moldavië) en een gezin (ook uit
Moldavië). Doordat de kinderen iedere
maandagmorgen geld mee brengen, kunnen wij ervoor
zorgen dat deze mensen een menswaardiger bestaan
krijgen. Het gezin wordt geholpen zodat hun kinderen bij
hun ouders kunnen blijven wonen. Alexander en zijn
tehuis krijgen geld zodat ook hun leven er iets
rooskleuriger uitziet. Denkt u aan schoenen, medische
zorg, maar ook sanitaire voorzieningen die belangrijk zijn
om gezond te blijven. Binnenkort kunt u bij de ingang van de
school een thermometer zien hangen, waarop wij de stand
bijhouden van alles wat de kinderen mee mogen brengen naar
school! Echt, het gaat niet om grote bedragen, maar iedere week
een klein beetje maakt al een groot verschil voor deze mensen.
Mogen we op uw medewerking rekenen?
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We hebben een nieuwe leerling in de klas. Haar naam is Dewi. Dewi heeft eerst gewoond in
Sleen. Veel plezier op onze school. Na een heerlijke zonnige vakantie zijn we deze week weer
met frisse moed begonnen.
Deze week hebben we een zonnebloem voor aan de hoepel gemaakt.
Volgende week beginnen we met een thema nl. het lichaam.
We gaan praten over het lichaam. Hoe heten alle lichaamsdelen en waar zitten
ze?
Op de deur komt een meetlat te hangen. We gaan kijken hoe lang ieder kind is.
We noteren dat met een streepje op de meetlat en dat gaan we dan
vergelijken.
Wie is groter? Wie is het grootst? Wie is het kleinst?
Verder gaan we hier over werken en zingen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Na 6 weken heerlijk vakantie te hebben gevierd, zijn we maandag weer begonnen met een
nieuw schooljaar. Altijd toch weer een spannend moment. Met name voor de kinderen van
groep 3. We zijn meteen druk aan de slag gegaan en in groep 3 zijn we begonnen met kern 1
van Veilig Leren Lezen. En ook met rekenen zijn we begonnen in een ‘echt’ rekenboek. De
eerste zweetdruppels van het harde werken zijn in groep 4 ook alweer op de tafeltjes gevallen.
De eerste spellingwoorden gaan volgende week mee naar huis. De bedoeling is dat deze thuis
worden geoefend. Op de informatieavond van aanstaande dinsdag zullen wij dit toelichten. We
waren blij verrast om Laureen weer te mogen verwelkomen in groep 4. We hopen dat je het
ontzettend naar je zin krijgt bij ons in de klas!
Nieuws uit groep 5 en 6
Hallo allemaal,
We zijn dit schooljaar weer met een frisse start begonnen! Twee nieuwe juffen, een nieuwe
leerling Danny [Danny veel plezier in onze groep]en voor sommige kinderen een nieuw lokaal.
Het is allemaal even wennen. Gelukkig zaten we snel weer in het ritme. Nadat we geluisterd
hebben naar een hoop leuke verhalen over de vakantie, zijn we weer met het gewone
schoolprogramma begonnen. Rekenen, taal, spelling, lezen, aardrijkskunde, alles is weer
opgestart. In de klas hebben we een leuke lees/boekentafel waar allemaal boeken op staan over
de zee. Dat past goed bij onze gezellige thematafel die ook in het thema zon, zee en strand
staat. Binnenkort kunnen we zelfs onze zelfgemaakte verjaardagskalender ophangen en
bewonderen! Ja, zelfs de eerste week wordt er hard gewerkt! En dan, het grote nieuws!
Juf Inge heeft een zoon, Jesse!!!!! Kortom, nieuws genoeg zo in de eerste week.
Groetjes, de juffen van groep 5 en 6
Nieuws uit groep 7/8
En toen waren we weer begonnen… het was een vliegende start, onze leerlingen hebben al laten
zien dat ze hard kunnen werken! We hopen op een heel fijn en goed jaar met elkaar. Groep 8
heeft al zoveel zin in alle dingen die bij dit bijzondere leerjaar horen. Maar voor het zover is,
gaan we er stevig tegen aan. Op deze plek houden we u op de hoogte van al het wel en wee in
onze groep. Het fijnste nieuws van de afgelopen week was natuurlijk toen we van juf Inge
hoorden dat Jesse geboren was. Ze stuurde ons zelfs een foto van het kleine mannetje!

Hiep hiep hoera!!
woensdag 27 augustus
vrijdag 29 augustus

Tijs Arends
Camiel van Noorloos

groep 7
groep 8
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