Griftinfo 1 , 30 augustus 2019.
Beste ouders,
Maandag start het schooljaar
2019-2020. We zijn er helemaal klaar
voor; we hebben de afgelopen week ons
best gedaan om de school weer
startklaar te maken.
We hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad en weer zin heeft
in het nieuwe schooljaar.
Per week zal ik u weer een weekbericht
sturen met wat lopende zaken en ook
aangeven wanneer u mij op school kunt
vinden.
Met vriendelijke groet,
Dorine de Jong

Jaarkalender
Binnenkort ontvangt u weer de papieren
jaarkalender voor het nieuwe
schooljaar. Bedankt Sebastiaan
Beteram!
Nieuwe gevelborden en nieuwe
website
Op de gevel handen nieuwe gevelborden
met het nieuwe logo. Binnenkort zal
ook de nieuwe website de lucht in gaan.

Gymnastiek
Hieronder vindt u het
gymnastiekrooster. Zoals u ziet krijgen
de kinderen niet altijd les van hun eigen
leerkracht. Dit heeft ermee te maken
dat niet al onze leerkrachten een
gymbevoegdheid hebben. Op deze
manier krijgen alle groepen nu wel les
van een bevoegde leerkracht.
Gymdagen en tijden per groep.
Tijd

Zaal
1 spelles
Groep 3 les
van Arine

Zaal
2 toestellen
Groep 8 les
van Lisa

Di 13.4514.30 uur

Groep 8 les
van Nienke

Celine staat
voor groep 6.
Groep 7 les
van Lisa

Di 14.3015.15 uur

Groep 7 les
van Nienke

Groep 5 les
van Carolien

Do 13.0013.45 uur

Zaal
1 spelles
Groep 4 les
van Anneke

Zaal
2 toestellen
Groep 6 les
van Lisa.

Do 13.4514.30 uur

Groep 6 les
van Anneke

Groep 4 les
van Lisa.

Do 14.3015.15 uur

Groep 5 les
van
Carolien

Groep 3 les
van Cora

Di 13.0013.45 uur

Nieuwe juf
Na de vakantie zal Celine van der
Heijden groep 8 onder haar hoede
nemen. Celine heeft gewerkt in Huis ter
Heide en heeft veel zin om bij ons te
beginnen. Veel succes Celine!
Angela van den Berg zal de komende
periode gaan re-integreren in groep 6
op de maandag en donderdag.
Gezocht
Oude pannen voor in de zandbak en
oude hand- en theedoeken.

Voorschoolse opvang
Vanaf maandag zal de SNO bij ons op
school de voorschoolse opvang gaan
organiseren. Op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag zijn zij dan in
school aanwezig vanaf 7 uur. Zij vangen
de kinderen op, eten een broodje met
ze en doen wat activiteiten en
spelletjes. Daarna worden de kinderen
naar hun groep gebracht. U kunt zich
hiervoor opgeven bij de SNO via hun
website. Er is ook een mogelijkheid om
incidenteel van de opvang gebruik te
maken.
We zijn erg blij dat we dit kunnen
realiseren !
Fijn, dat ouders zich hiervoor hebben
aangemeld.

Bijzondere data in de komende
periode:
19 juli 11.45 uur uur: Zomervakantie
2 september: Eerste schooldag
2 september: Griftinfo 1
16 september: Infoavond groep 3
17 september: Infoavond groep 1/2 en 8
23 september t/m 18 oktober:
Omgekeerde oudergesprekken

