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De kop is eraf, we zijn weer gestart en langzaamaan begint het vakantiegevoel te
verdwijnen. We verwachten een mooi schooljaar, waarin de kinderen, in alle opzichten,
weer enorm zullen groeien.
Inloopavond
Donderdag a.s. bent u, met uw kind(eren), vanaf 18.30 uur tot 19.30 uur van harte welkom op de
inloopavond. In iedere groep zullen de leerkrachten een korte inleiding geven over een bepaald
onderwerp. Wilt u deze inleiding of voorbeeld-les volgen, zorg dan dat u er om 18.30 uur bent.
Juf Yvonne gaat u inwijden in de rekenmethodiek Met Sprongen Vooruit,
Juf Janny zal de groep 3 ouders in een speciale les laten ervaren hoe het voor hun kinderen is om
te leren lezen en juf Esther geeft voor de ouders van groep 4 en 5 uitleg over de nieuwe methode
voor taal en spelling. Ook Meester Mark praat de ouders van groep 6,7 en 8 bij over Taal op Maat
en Spelling op Maat, onze nieuwe methode.
Verder zal (zullen) uw kind(eren) dan laten zien waar ze zoal mee bezig zijn op school. Natuurlijk
zijn de leerkrachten er dan ook om vragen te beantwoorden en nadere uitleg te geven. We hopen u
allemaal te zien en spreken donderdag!
Stoetbomen

Gisteren hebben de nieuwe leerlingen uit groep 1/ 2 hun stoetboom in ontvangst genomen. De
stoetbomen waren beladen met broodjes, koek en spulletjes voor school. Zo te zien waren de
leerlingen behoorlijk onder de indruk!

Nieuwe leden AR gezocht
De AR is op zoek naar nieuwe leden. Voor drie van de huidige leden is dit schooljaar het laatste
jaar in de AR (omdat hun kinderen van school gaan of omdat ze al vele jaren in de AR
meedraaien).
Lijkt het u leuk om mee te helpen bij het organiseren van de vieringen of laatste schooldag of
andere hand-en-spandiensten voor het team te verrichten, meld u zich dan aan bij en van de
leerkrachten of een AR-lid. Schroom niet, we hebben u nodig.
Luizenouders
Vorige week dinsdag zijn alle leerlingen door de luizenmoeders onderzocht. Er zijn geen luizen
aangetroffen!
Schoolfruit regeling
We kunnen ons deze week weer inschrijven voor de EU Schoolfruitregeling. De regeling houdt in
dat de leerlingen van de deelnemende scholen van 12 november tot 19 april drie keer per week
fruit en groente als pauzehap krijgen aangeboden. We willen hieraan graag meedoen als school,
maar dat kan alleen wanneer we ouders hebben die het fruit voor ons klaar kunnen maken;
wassen, schillen, snijden.
Zijn er ouders die een of meerdere keren per week willen helpen met het gereed maken van het
schoolfruit? Het is geen grote klus, maar je bent er al snel 20 tot 30 minuten per keer mee kwijt.
We hebben mensen nodig die voor de hele periode beschikbaar zijn.
Graag aanmelden bij een van de leerkrachten.
Actie schoolleiders
Woensdag 12 september zullen veel schoolleiders in Nederland een protestactie houden. Om 9.00
uur zal (op de deelnemende scholen) het brandalarm afgaan en zullen de scholen ontruimd
worden. Hiermee vragen de schoolleiders aandacht voor een eerlijk salaris (zij delen niet mee in de
salarisverhogingen voor de leerkrachten), voldoende ondersteunende functies in de scholen en
ruimte voor innovatie.
De actie gaat niet ten koste van de lestijd van onze leerlingen; we zijn verplicht om tenminste een
keer per jaar een ontruimingsoefening te houden. Die doen nu dus heel veel scholen op dezelfde
tijd.
We overleggen op de Klinkenborg later vandaag of we ons aansluiten bij de actie. Met de doelen
zijn we het in ieder geval eens.
Welkom nieuwe leerling
Op maandag 3 september is Nina de Vries bij ons gestart in groep 1. We heten Nina van harte
welkom en wensen haar een heel fijne en leerzame schooltijd op de Klinkenborg.
Agenda
12 september
13 september
19 september
27 september

oud papier inzameling
informatieavond voor ouders en kinderen
MR
verkeersvoorstelling De Zebratemmer, groep 1 en 2.

