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Nieuwe leerlingen
In het nieuwe schooljaar begroeten wij een aantal nieuwe
leerlingen: Adyan, Fadi, Almin, Ozir en Veronika in groep 1/2 en
Mariana en Jeremy (weer terug) in de SK.
Heel veel plezier op school!
Corona maatregelen
Helaas zijn de richtlijnen rondom Corona nog steeds van kracht. Zo mag er nog niet
getrakteerd worden. Er wordt extra geventileerd op school door ramen en deuren in de
klas open te zetten. Het kan dus wat frisser voelen. Wilt u uw kind zo nodig een extra
vestje of trui meegeven?
Vakantie en vrije dagen:
18 september en 14 oktober zijn studiedagen. De leerlingen zijn dan vrij.
Afval scheiden
Het nieuwe schooljaar zijn we begonnen met het scheiden van afval in de klassen.
We gaan het GFT afval en het PMD afval scheiden. Op deze manier willen we de kinderen
bewust maken van het belang van afval scheiden om zo ons steentje bij te dragen voor
een schoner milieu. In de groepen worden er een aantal lessen aan besteed.
Scheiden jullie thuis het afval ook? Vraag uw kind ernaar; hij of zij zal u al kunnen
vertellen welk afval in welke kliko thuishoort.

Activiteitencommissie
Zoals in de laatste nieuwsbrief van afgelopen schooljaar te lezen was, is de OR
opgeheven. Dat betekent gelukkig niet dat er geen activiteiten zullen zijn. Vanaf nu gaat
de OR verder als activiteitencommissie.
Als activiteitencommissie richten wij ons op het organiseren van de activiteiten en
feestdagen binnen school waaronder sinterklaas, kerst en het zomerfeest. Als OR zijnde
konden wij dit niet zonder hulp van andere ouders, en dit zal nu niet anders zijn. Ook
ouders die het leuk vinden aan te sluiten bij de activiteitencommissie zijn natuurlijk van
harte welkom!
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In de nieuwsbrief van oktober volgt meer informatie over de activiteitenbijdrage
(voorheen ouderbijdrage.) Hiermee worden de bovengenoemde activiteiten en
schoolreisjes bekostigd.
Startgesprekken schooljaar 2020-2021
Van maandag 14 t/m 18 september worden er weer startgesprekken gevoerd. Wij vinden
deze gesprekken zo belangrijk, dat we ze graag aangepast door willen laten gaan.
I.v.m. het Coronavirus zullen deze gesprekken online gevoerd worden, tenzij u aangeeft
dat u het prettig vindt om op school te komen.
Op maandag 7 september kunt u intekenen via het ouderportaal en aangeven waar uw
voorkeur naar uitgaat. Wij proberen zo min mogelijk ouders in onze school binnen te
laten door besmettingsgevaar, dus vragen wij uw medewerking voor de online
gesprekken.
De Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is dit jaar van 30 september tot en met 11 oktober.
Het thema is dit jaar: En toen?
We gaan deze weken terug in de tijd en brengen geschiedenis tot leven. We gaan
werelden van vroeger ontdekken. Hierbij horen natuurlijk verhalen lezen met elkaar.
Denk aan: ridders, Romeinen, de prehistorie, mammoeten, je kunt het zo gek niet
bedenken of het is geschiedenis.
Het zou leuk zijn als uw kind iets meeneemt voor het museum dat wij op school gaan
inrichten. Tip: voorzie dit wel even van een naam.

Vanaf januari 2021 zal de nieuwsbrief komen te vervallen. Berichten zullen
vanaf dat moment via het Ouderportaal worden gecommuniceerd.
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