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Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

24 t/m 27-09

7/8, 8

Werkweek

27-09

7, 7/8

Kijkdag Swim2Play

28-09

7/8, 8

Vrij

03 t/m 14-10

Tijd

gr. 7: 9.30-10.30
gr.7/8: 10.30-11.30

Kinderboekenweek,
thema: Vriendschap

04-10

6, 8

Start periode
Swim2Play voor groep
6 en 8

09.30-10.30: gr. 6
10.30-11.30: gr. 8

05-10

A t/m 8

Studiedag

School dicht
(kinderopvang wel
open)

05-10

Dag van de leerkracht

12-10
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17-10

Afscheidsreceptie
meester Peter de Kat

11.30-12.30

19-10

A t/m 8

Margemiddag,
kinderen om 12.00
vrij. Start
herfstvakantie.

Vanaf 12.00 school
gesloten
(kinderopvang wel
open)

22-10 t/m 26-10

A t/m 8

Herfstvakantie

School gesloten
(kinderopvang wel
open)

Verjaardagen
Datum

Naam

Groep

22-09

Tim

gr. 5

23-09

Tijs

gr. 5

25-09

Reyansh
Anouk

gr. 4
gr. 5/6

26-09

Christoley

gr. 4

28-09

Zoe

gr. 7

30-09

Seven

gr. 8

02-10

Amin
Steijn

gr. 3/4
gr. 5

04-10

Israa

gr. 5

05-10

Liam
Stefan
Tano

gr. C
gr. D
gr. 3

06-10

Mirthe

gr. 4

07-10

Madeleine

gr. 7/8

09-10

Naoufal
Jason
Tia

gr. 3
gr. 5/6
gr. 6

11-10

Lana
Yusuf

gr. 3
gr. 5

Familiebericht

Hoera! Ronas (gr.8), Heji (gr. C) en Rayan (gr. A) hebben een
broertje gekregen.
Noor uit groep D heeft ook een broertje gekregen.
Naoufal uit groep 3 heeft een zusje gekregen.
Van harte gefeliciteerd allemaal!!!

Mededelingen
Aan- afmelden incidentele overblijf
Wanneer u uw kind ‘s ochtends aan wilt melden voor
de incidentele overblijf of af wilt melden voor de
betreffende dag, wilt u dan wanneer u belt, in het
keuzemenu kiezen voor de IB locatie en onderwijs.

Dit is namelijk de locatie en de afdeling waarbij de overblijfcoördinator u te
woord kan staan.
Soms wordt een kind niet afgemeld voor de overblijf. Wanneer uw kind normaal
gesproken overblijft, maar om een of andere reden een keertje niet, moet u ook
bellen. De overblijfcoördinator wil niet alleen graag weten wie er extra
overblijven, maar ook wie er een keertje niet komt en wie uw kind dan komt
ophalen. Zij kan dan ook de leerkracht op de hoogte stellen.
Deurbeleid RH 919
Zoals u weet zitten nu de groepen 3 en 3/4 in het gebouw RH 919.
De deur gaat daar voor onderwijs in de ochtend van 8.25 tot 8.30 uur en in de
middag van 12.55 tot 13.00 uur open om naar binnen te gaan.
Het is de bedoeling dat ouder(s)/verzorger(s) bij de deur afscheid nemen van
hun kind en niet meer mee naar binnen gaan. Zo stimuleren
wij de zelfstandigheid van de kinderen. Mochten er
bijzondere zaken zijn, dan kunt u voor een korte
mededeling even naar binnen lopen om dit tegen de
leerkracht te zeggen.
Het gebruik van de deurbel: Er zijn 3 verschillende bellen
bij de voordeur. Een voor het kinderdagverblijf, een voor
de peuteropvang en de naschoolse opvang en een voor het
onderwijs. Als u uw kind tussendoor komt ophalen (voor bijv. een doktersbezoek),
wilt u dan aanbellen bij onderwijs, er zal dan worden opengedaan door de
leerkracht. Op deze manier stoort u niet een andere groep en kunnen zij rustig
doorgaan. Wij doen zo snel mogelijk open!
Toch kan het soms even duren voor er wordt opengedaan, dit kan komen doordat
de medewerkers een kind aan het verschonen zijn op het kinderdagverblijf of
een instructie aan het geven zijn bij het onderwijs. Belt u dus alstublieft een
keer aan en wacht u even geduldig.
Gevraagd: reserve kleding
We zijn bij de kleuters nog steeds op zoek naar
reserve kleding. Inmiddels hebben we al het een
en ander gekregen, maar er zijn nog wat dingen
die we goed kunnen gebruiken. Voor meisjes:
ondergoed, bovenkleding (lange mouw/ korte
mouw) en broeken. Voor jongens: broeken.
Heeft u nog iets dat uw kind niet meer draagt, wij kunnen het
goed gebruiken.

Werkweek groep 8
Van maandag 24 september tot en met donderdag 27 september gaan de 45
kinderen uit groep 8 op werkweek. Traditiegetrouw is de locatie op de Veluwe in
Gelderland in het plaatsje Bennekom. Het programma bevat onderdelen als
biologie, spel, geschiedenis en cultuur. Er wordt veel gefietst en eerder zijn alle
fietsen al gekeurd. Twee ouders zijn bereid gevonden de fietsen naar en van de
locatie te vervoeren.

De kampgangers worden maandag al extra vroeg op
school verwacht! Sommigen al om half acht, de
meesten om 8 uur: we starten dan met inladen.
Maandag is het feestelijke vertrek om 9 uur en alle
andere kinderen van de school zullen langs het
eerste deel van de route staan om groep 8 (soms hun
broertjes of zusjes) uit te zwaaien. Duimt u alvast
voor goed weer?

