Jarigen
2 augustus
8 augustus
11 augustus
21 augustus
21 augustus
22 augustus
27 augustus
29 augustus
1 september
5 september
6 september
6 september
7 september
8 september
10 september
10 september
13 september
20 september
21 september

10 min.gesprekken
10 min.gesprekken
t/m vrijdag 23 sept. schoolkamp gr. 7 en 8
schoolfotograaf
verkoop kinderpostzegels door gr.7 en 8

Tieme Meestringa
Ilse de Boer
juf Zwanetta
meester Sjouke
juf Lucie
Daniël den Boef
Micheal Doorgeest
Charissa Eilander
Femke van Breda
Celina Steunebrink
Bente Dijkstra
Lineke van der Wal
Kim de Boer
Sjoukje Altena
Ilsa Elsinga
juf Baukje
Eric Pool
Jesse Schaafsma
Tineke Kamminga

Alsnog en alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!
Rooster kind op maandag
Week 37
Exodus 2:11-25 ‘Mozes naar Midjan’
Exodus 3:1-12 ‘Mozes geroepen’
Exodus 5:1-9 ‘Naar de farao’
Week 38

Exodus 7:1-13 ‘Farao luistert niet’
Exodus 7-10 ‘Tien plagen’
Exodus 12:29-42 ‘De uittocht’

Start schooljaar 2016-2017
En daar liepen de kinderen op de eerste schooldag de school weer
binnen. De ene weliswaar met wat spanning en de ander vol
verwachting waar zijn of haar plek in de klas zal zijn. Leuk is het
om te bemerken dat een aantal in de zomervakantie veranderen
en ‘groeien’. Goed om elkaar dan weer te zien en te mogen
begroeten. Zo mochten we 101 kinderen verwelkomen. Tijdens de
laatste vakantieweek is het team gestart met de voorbereidingen
zodat alles er weer klaar voor ligt. Kom gerust eens de klas in om
te kijken waar uw kind zit en werkt. Enkele kinderen hebben zelf
verschillende werkplekken. We wensen u allen een gezegend
nieuw schooljaar toe en hopen op een prettige samenwerking en
ruime inzet.
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Agenda
dinsdag 13 sept.
maandag 19 sept.
woensdag 21 sept.
dinsdag 27 sept.
woensdag 28 sept.

Nieuwe leerlingen
We mogen aan het begin van dit schooljaar een aantal nieuwe
leerlingen welkom heten. Dit zijn: Lise Dijkstra (gr.1), Ilse de Boer
(gr.1), Femke van Breda (gr.1) en Charissa Eilander (gr.4). We
heten jullie van harte welkom op onze school en wensen jullie een
goede en leerzame tijd toe.
Vertrokken leerling
Helaas moeten we melden dat Angeline Schipper (gr.2) naar een
andere school is vertrokken. We wensen haar een goede tijd toe
op haar nieuwe school.
Afmelding van kinderen
Mocht uw kind om welke reden dan ook niet op school kunnen
komen dan kunt u dit tussen 8:00 – 8:30 u. telefonisch doorgeven.
Is er een leerling niet op school en hebben we hiervan geen
afmelding ontvangen dan nemen we vanaf 9:00 u. contact op.
Voor het aanvragen van een vrije dag voor uw kind verwijs ik u
naar de site waar u het aanvraagformulier en de regels omtrent
deze aanvraag kunt vinden. Het aanvraagformulier kunt u dan
uitprinten, invullen en op school inleveren. Klik hier voor deze
formulieren.
Aanwezigheid directie en i.b-er (intern begeleider)
In principe is de directeur (Paul) van maandag t/m donderdag op
school. Op maandag, woensdag en vrijdag staat hij van 9:0011:00 u. voor de klas. Buiten deze tijden bent u altijd welkom voor
een gesprek, vragen en/of opmerkingen.
De i.b-er (Lucie geeft les op dinsdag, woensdag en donderdag van
9:00 – 11:00 u. en ook voor haar geldt op de maandag na, dat ze
buiten deze tijden bereikbaar is en open staat voor gesprek.
U begrijpt dat het soms handig is om even een afspraak te maken.
10 min.gesprekken
We hebben de starttijd van de 10 min.-gesprekken vervroegd naar
16:00 u. Vorige week heeft u hierover een brief ontvangen met de
mogelijkheid om uw wens hieromtrent door te geven. We hebben
veel reacties ontvangen en hebben geprobeerd om al deze
wensen te honoreren. Bij degene die niet hebben gereageerd,
hebben we de vrijmoedigheid genomen om ze vrij in te plannen.
Kunt u achteraf toch niet op de geplande tijd dan graag zelf
proberen te ruilen. Graag tot ziens op dinsdag 13 of maandag 19
september.
Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen zit helemaal vol. Tijdens de 10min.gesprekken zullen de spullen op de tafels tentoongesteld
worden. Misschien zit er toch iets bij van uw kind. Op de
voorgaande dagen mag u natuurlijk ook gerust even sneupen.
Na de gesprekken zal al het overgebleven spul aan Dorcas
worden geschonken.

WELFINGSTRJITTE 5 ALGEMEEN@VOTUMNOSTRUM.NL

NIEUWSBRIEF NR. 1 08-09-2014 0516 481700

Ledenvergadering gaat niet door
De ledenvergadering die gepland staat op maandag 12 september
a.s. gaat niet door. Door vertraging in de procedure van de fusie
heeft het geen zin om de ledenvergadering al te laten
plaatsvinden. Excuus voor deze onduidelijkheid. We houden u op
de hoogte.

Goed gedaan
We hebben afgesproken als team om het komende jaar de sociaal
emotionele ontwikkeling van de kinderen op school middels ‘Goed
gedaan’ een gestructureerde en fundamentele plek te geven. Zo
zult u in elke nieuwsbrief en stukje tegenkomen over het
onderwerp wat aan bod is. Dit keer is dat ‘Wennen’
In de klas worden werkvormen geboden waarbij aandacht besteed
wordt aan: zelfkennis, zelfvertrouwen en rekening houden met
anderen. Middels (toneel)spel of anders worden de onderdelen op
een aansprekende manier onder de aandacht van uw kind
gebracht.
Tevens hebben we afgesproken om twee keer per jaar het antipestprotocol ter sprake te brengen. Ons doel hierbij is om
preventief het pestgedrag aan te pakken maar ook om de kinderen
op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van dit protocol en
wat dit in de kern inhoud. Het protocol kunt u vinden op de onze
website.
Tevens willen we de oproep doen dat indien er dingen gebeuren
op of om school waar u uw vraagtekens bij hebt om dit bij de
leerkracht of directie te melden en navraag over te doen. Het is
goed om hierover zo snel mogelijk in gesprek te gaan en tot een
oplossing of verklaring te komen.
Luizenwerkgroep
In deze nieuwsbrief wil ik even de aandacht vestigen op de
luizenwerkgroep. Zoals jullie misschien weten, worden alle kinderen van
school regelmatig gecontroleerd op luizen en/of neten. We vinden het
als werkgroep belangrijk om er vroeg bij te zijn om verdere verspreiding
te voorkomen.
We controleren de kinderen in elk geval na elke vakantie. Wanneer we
luizen en/of neten aantreffen vindt er vaker een controle plaats. Als je
kind ze heeft, verwachten wij dat het wordt doorgegeven aan de
leerkracht. Dan kunnen wij weer actie ondernemen.
We hebben een gezellige werkgroep met een aantal dames en een heer.
We zoeken nog een paar ouders om ons te versterken. Dit omdat er
afgelopen seizoen een paar ouders zijn gestopt. Lijkt het je leuk en
nuttig, meld je dan aan bij de leerkracht of bij mij. Alvast bedankt!
Hennie de Jong 0516-480787 of 06-54782776
Tosti-dag
dinsdag 13 september gr 1/2
dinsdaq 20 september gr 3/4
dinsdag 27 september gr 5/6
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 22 september
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Schoolkamp gr. 7/8
Het jaar is nog maar net begonnen en het kamp voor groep 7/8
staat al weer voor de deur. Van woensdag 21 september t/m 23
september zitten we met beide groepen in Annen. We hebben er
zin in en morgen zullen betreffenden hierover informatie
ontvangen.

