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Aan de ouders,
De vakantie is voorbij, zes weken vrije tijd vliegen voorbij. We hopen
dat iedereen het fijn heeft gehad. Het schooljaar gaat weer van start.
We heten juf Yvonne welkom. We gaan ons best doen om er samen
met elkaar een mooi en leerzaam schooljaar van te maken.
Uiteindelijk gaan we naar school om er wat van te leren. Maar het
gaat niet alleen om lezen, taal en rekenen. We mogen leven op deze
mooie aarde waar we goed voor moeten zorgen. God heeft ons mensen geschapen en ons een plek gegeven waar
we met elkaar mogen wonen. We hebben Hem nodig, elke dag. We mogen ons vertrouwen op Hem stellen.
We wensen iedereen een goed schooljaar toe: de kinderen, de ouders en de collega's.
Lied van de week: Je mag er zijn (Opwekking kids via You tube)
Kind op maandag
In Egypte woont een volk dat er niet bij hoort: het volk Israël. De mensen van dat volk werken
al slaven voor de farao. Mozes wordt geboren als slaaf, maar hij mag in het paleis komen
wonen. Wie is hij nu eigenlijk: een slaaf of een koningskind? Mozes weet het zelf ook niet
goed. Op een dag gaat het mis en vlucht hij weg.
Het thema: Wie ben jij eigenlijk?
De verhalen:
-Een jongen die twee keer binnenkomt.(Mies en Max)
-Mozes in het biezen mandje
-Mozes vlucht weg uit Egypte.
Nieuwe leerlingen
Na de vakantie beginnen er een aantal nieuwe leerlingen bij ons op school. Shania van Zwol komt in groep 5. En in
groep 1 komen Bram te Velde, Jedidja Benjamins, Anne Bruinenberg, Beer Zomer, Luuk Stegehuis, Dinand Blokzijl en
Sylvie Smink. Welkom en we hopen dat jullie een fijne en leerzame tijd bij ons op school mogen hebben.
Luizencontrole
Dinsdag 4 september gaan onze kriebelmoeders weer op zoek naar luizen. We hopen dat ze weinig vinden.
Wilt u rekening hiermee houden met de haardacht van uw kinderen, geen ingewikkelde vlechten en gel.
Alvast bedankt!
Hieronder het protocol bij het vinden van luizen/neten:
- Als er een kind verdacht is van neten/hoofdluis, krijgt de hele klas een brief mee, waarin staat dat er in de
klas neten/luizen zijn gevonden en dat er thuis goed gecontroleerd moet worden. De ouders van het
betreffende kind worden telefonisch op de hoogte gebracht. Op deze manier proberen we te voorkomen dat
iedereen weet welk kind “verdacht” is in verband met mogelijke schaamtegevoelens.
- Als er een kind verdacht is van neten/hoofdluis, dan wordt er elke 14 dagen
opnieuw gecontroleerd op school(alle kinderen).
- Als blijkt dat hetzelfde kind nog neten heeft, zal de GGD ingeschakeld worden. Zij
zullen dan contact opnemen met de betreffende ouders en een afspraak maken
om op huisbezoek te komen om advies te geven over hoe je neten en luizen
moet behandelen.

Informatieavonden
De informatieavond van groep 1 /2 is maandag 24 september.
De informatieavond van groep 3/ 4 is woensdag 12 september.
De informatieavond van groep 5/6 is dinsdag 25 september.
De informatieavond van groep 7/8 is donderdag 27 september.
Alle informatieavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie/thee klaar.
Klusdag
In en om school zijn er best nogal wat klusjes die gedaan moeten worden. Nou lijkt het ons een goed idee om een
klusdag te organiseren. We willen deze klusdag gaan houden op zaterdag 29 september, de koffie staat klaar vanaf
8.30 uur en we starten om 9.00 uur met klussen. Wie komt ons helpen met klussen? Geef u op bij juf Josien, dit kan
via de mail.
Leesbingokaart
We hopen dat er in de vakantie goed is voorgelezen en gelezen. Je mag deze week de bingokaart inleveren bij jouw
eigen juf of meester.
Muzieklessen
Vanaf deze week zal meester Levy elke maandagmiddag een half uur muziekles gaan geven aan elke groep.
Wij zijn erg blij dat hij dit gaat doen en zien uit naar leuke, gezellige en leerzame muzieklessen.
Groepsnieuws
Groep 1/ 2
Thema
De klas is weer ingericht. Dus we kunnen weer beginnen .Deze eerste week is ons thema: Weer naar
school. We gaan een “stampertje” maken voor onze verjaardagshoed. Het boek van de week is : Een
nieuw schooljaar.
Rikkie mag voor het eerst naar school en vindt dat wel erg spannend. De andere kinderen in de klas zijn
vooral benieuwd hoe het toch komt dat Rikkie zo’n dikke buik heeft. Vraag het maar eens aan uw kind
Kleurplaten
Bij de ingang van onze klas hangt een grote kalender. Hierop kunt u weer de verjaardagen van opa’s en oma’s, vader
en moeder zetten. Als u ze er op tijd opzet, zorgen wij dat de kleurplaten op tijd klaar zijn.

Groep 3/ 4
De vakantie zit er alweer op. Hopelijk heeft iedereen weer zin om naar school te gaan. De komende
week maken we kennis met elkaar, het nieuwe lokaal en de nieuwe materialen.
De kinderen van groep 3 leren de letters i en k. Samen lezen we teksten waar het woordje ik vaak in
voorkomt. Ook gaan we de i en k schrijven. Tijdens de rekenles leren/ herhalen we de getallen 1 t/m 12
en de dobbelsteennotatie.
Groep 4 gaat aan het werk met het ordenen van de getallen 1 t/m 100. Welk getal is kleiner en
welk getal is groter? Ook gaan we het o.a. hebben over de korte klank (kip) en de lange klank
(haas).
Gym
We gymmen op maandag en donderdag. Wilt u daarom zorgen dat uw kind gym kleren meeneemt naar school?
Verjaardagskalender
In onze klas hangt een verjaardagskalender. De kinderen van groep 3 en 4 mogen op school voor hun vader, moeder,
opa en oma kleuren. Wilt u dat op de kalender in onze klas schrijven? Dan kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen
voldoende tijd hebben om hieraan te werken.
Informatieavond
De informatieavond voor de ouders van groep 3 en 4 is op 12 september.

Groep 3: 19.15 inloop met koffie, 19.30 start informatieavond.
Groep 4: 20.15 inloop met koffie, 20.30 start informatieavond.
Ik hoop jullie allemaal te mogen ontvangen!

Groep 5 /6
Wij gaan gymmen op de dinsdag en de donderdag. Dus neem op die dagen je gymspullen mee naar school.

Groep 7/8
Allemaal lekker uitgerust in de vakantie? We gaan vandaag eerst naar alle belevenissen luisteren en daarna.....aan
de slag. Wij gymmen op dinsdagmorgen en donderdagmiddag. We hopen er samen een fijn en leerzaam schooljaar
van te maken.

Het team

