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Nieuwe leerlingen op school
Lewis Pelgrim is afgelopen maandag 27 augustus gestart en Amani Ramos Silva start 3 september in de
klas van juf Diana en juf Gerda. Wij wensen hen een mooie en leerzame schooltijd op onze school toe.

Jarigen van 31augustus t/m 7 september
Jason Hoek, Abdul Waris Rasooli, Azra Ankarali, Rayleigh Beukema en Roan Gelens. Allemaal van harte
gefeliciteerd met jullie verjaardag.

Informatieavond 06 september
Wij willen alle ouders/verzorgers uitnodigen voor de informatieavond schooljaar 2018-2019. Een
schooljaar dat we gezamenlijk op willen starten, om er in gezamenlijkheid een mooi en leerzaam jaar
van te maken. Start 19:00 uur.

Stagiaires
Ook dit schooljaar is er weer een samenwerking met Zadkine College. Dit schooljaar wordt ons team
aangevuld met twee stagiaires Juf Nadia en meester Brian.
Zij zullen op maandag en dinsdag aanwezig zijn. Daarnaast zijn er ook een aantal stage weken
ingeroosterd. De stagiaires zijn gekoppeld aan de volgende groepen:
Groep 5 en 6: juf Nadia
Groep 7 en 8: meester Brian
Wij wensen hen een mooie stageperiode toe.

The House of Typing
De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 krijgen vandaag een informatiefolder en een begeleidende brief
mee m.b.t. typetraining. Op de informatieavond zal er nog een presentatie worden verzorgd.

Afwezigheid juf Marga
Voor de vakantie kon juf Marga de lesgevende taken niet uitvoeren om persoonlijke reden. Sommige
ouder(s)/ verzorger(s) maakten zich zorgen over de gezondheid van juf Marga. Via deze weg kunnen we
u mededelen dat de juf niet ernstig ziek is. Helaas kan zij op dit moment niet de eigen taken oppakken.
Gelukkig hebben we voor en in de vakantie een vervangster voor juf Marga aan kunnen stellen. Juf
Gerda neemt de taken van juf Marga over. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer juf Marga de
taken weer op kan gaan pakken. Voor de rust aan de groep en de kwaliteit van het onderwijs te kunnen
waarborgen is de vervanging in ieder geval vastgezet tot en met januari. Wij wensen juf Marga veel
beterschap toe.
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PARRO groep 1 t/ 8
De school is steeds bezig om zich te verbeteren. U bent van ons gewend
om via verschillende kanalen te worden geïnformeerd over verschillende
schoolse zaken. De school maakte hiervoor gebruik van verschillende
applicaties. Door het gebruik van verschillende systemen kan het
onduidelijk zijn, hoe u, als ouder(s) / verzorger(s) op de hoogte wordt gehouden. Is er nu een papieren
informatiebrief meegegeven, of heb ik een mail via het ouderportaal ontvangen. Of toch via website,
waar de weekbrief vanuit wordt gestuurd?
De school wilt hier graag een duidelijke lijn in aanbrengen. Daarvoor gaan we vanaf dit schooljaar
PARRO gebruiken. In de aankomende maand zal het team bekijken en bespreken hoe de applicatie zal
worden gebruikt. Afgelopen week hebt u al een aantal keer een bericht ontvangen. Het is belangrijk
dat in ieder geval 1 ouder/verzorger van een leerling is aangemeld. Bent u al aangemeld?
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Activiteiten in de komende tijd
Maandag
Woensdag
Donderdag

01 september
05 september
06 september

Start verwachtingsgesprekken
Ontruimingsoefening
Informatieavond

Woensdag

12 september

Alle leerlingen vrij! Stakingsdag

Dinsdag
Donderdag

25 september
11 oktober

Studiemiddag
Schoolfotograaf

Vakantierooster 2018-2019
Vakanties:

Studiemiddagen:

Herfstvakantie

19 t/m 28 oktober 2018

dinsdag

25 september 2018

Kerstvakantie

21 december 2018 t/m 6 januari 2019

dinsdag

09 april 2019

Voorjaarsvakantie

22 februari t/m 10 maart 2019

Meivakantie

19 april t/m 05 mei 2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

Pinksteren

10 juni 2019

Zomervakantie

19 juli t/m 01 september 2019
Studiedagen:
donderdag

18 oktober 2018

maandag

12 november 2018

woensdag

13 februari 2019

vrijdag

28 juni 2019

Eerste week
De eerste schoolweek zit er alweer op. Voor sommige leerlingen weer lekker in het schoolritme, voor
anderen is het even wennen. Die wekker ’s ochtends is in de vakantie niet echt gemist. In de eerste week
allerlei nieuwe indrukken. Van aanmelden op het digibord naar het digitale keuzebord, van taken-naarkeuzebord naar werken in groep blauw, paars, rood, oranje of groen. Van een wen-ochtend naar een hele
dag en van gymmen in de speelzaal naar lopen en gymmen in de sporthal Den Oert.
Voor de ouder(s)/verzorger(s), opa(‘s) en oma(‘s) en andere familieleden is het ook weer even wennen aan
het schoolritme. We hopen dat iedereen zijn/haar ritme weer heeft kunnen vinden en wij wensen
iedereen een mooi weekend toe.
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