MAANDMEMO

NUMMER   1

Welkom
Welkom terug aan alle kinderen en ouders.
Welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders.
Welkom aan onze nieuwe collega’s en welkom
terug aan alle bekende collega’s.
We gaan weer van start!
Maandag 21 augustus om 8.15 uur gaat de
deur open. Alle leerkrachten staan dan bij hun
klaslokaal en heten de kinderen welkom.
Wie staat waar?
groep A op maandag Hetty en verder Carolyn.
groep B Petra en op woensdag Hetty.
groep C op ma, don en vrij Jeannette en di en
woe Bé.
groep 3 op maandag Bé en verder Rianne.
groep 4 Viviane met op don Pieter.
groep 5 ma t/m woe Marlinde, don en vrij
Romana.
groep 6 Geerte.
groep 7 Willemien en op woe en don Vera.
groep 8 op maandag Vera en verder Wiebe.
Nog een nieuw gezicht…
Vanaf maandag zal Elke Ennen op maandag en
donderdag ook in de school rondlopen. Zij is
directeur in opleiding en de Insingerschool zal
voor haar een ervaringsplek zijn. Elke blijft in
ieder geval tot de kerstvakantie.

 17-08-2017
Schooltijden
Met ingang van dit schooljaar starten we met
een continurooster.
Om 8.15 uur gaat de schooldeur open, om
8.25 uur gaat de eerste bel.
groep A t/m C
ma, di, don 8.30 - 14.30 uur
woe en vrij 8.30 - 12.15 uur
groep 3 t/m 8
ma, di, don, vrij 8.30 - 14.30 uur
woe 8.30 - 12.15 uur
Overblijf is ‘s middags van 12.00 - 13.00 uur.
De groepen A t/m 4 eten eerst en gaan dan
om 12.30 uur naar buiten.
De groepen 5 t/m 8 gaan eerst naar buiten
en eten om 12.30 uur.
Gymtijden
groep 3 start op vrijdag met gym. De
kinderen moeten dus worden gebracht bij
Idea, Willaertstraat 49. Ze lopen na de
gymles terug naar school.
groep 4 start op dinsdag met gym. De
kinderen moeten dus worden gebracht bij
Idea, Willaertstraat 49. Ze lopen na de
gymles terug naar school.
groep 5, 6, 7 en 8 hebben op woensdag en
vrijdag gym in het Orlando gebouw. Zij gaan
hiernaartoe op de fiets dus alle kinderen
moeten op die dag op de fiets komen.
groep 8 start op woensdag en vrijdag met
gym. De kinderen starten dus bij het Orlando
gebouw en niet op school.
groep 7 eindigt op woensdag met gym en
komt dus vanaf het Orlando gebouw naar
huis en niet vanaf school. Kinderen die op
school worden opgehaald door de bso
kunnen mee terugfietsen met de leerkracht
naar school.
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Informatieavond
Op 29 augustus is de informatieavond voor alle
ouders. We geven die op een andere manier
vorm, vanuit onze visie Helemaal jij! en nodigen
daarom alle ouders uit om erbij aanwezig te
zijn.
De avond verdelen we in twee shifts:
19.15 - 20.00 uur groep A t/m 4
20.15 - 21.00 uur groep 5 t/m 8
tussendoor staat de koffie klaar.
Leerlingenraad
Vanuit onze visie Helemaal jij! en jij stuurt!
willen we graag de kinderen meer betrekken bij
allerlei zaken die in de school spelen en
daarover hun mening horen. Daartoe gaan we
in september de groepen 4 t/m 8 informeren
over wat een leerlingenraad is: een denktank
die meedenkt over alle zaken die belangrijk zijn
voor de kinderen in de school. Vervolgens
zullen we in deze groepen verkiezingen
organiseren. De leerlingenraad zal zo’n 5x per
jaar vergaderen met de directeur. Daarnaast zal
de voorzitter van de MR contact onderhouden
met de leerlingenraad zodat ook de MR gevoed
wordt door de kinderen.
Website en foto’s
Op de website is de digitale jaarkalender te
vinden. De nieuwe website wordt nu door ons
gevuld en deze zal binnenkort online zijn.
Voor de nieuwe website gaan we de komende
weken foto’s maken. Als u niet wilt dat foto’s of
filmpjes van uw kind(eren) op de website,
facebook of twitter komen, wilt u dit dan z.s.m.
aan de leerkracht doorgeven. Ook als u dit
vorig jaar al heeft gedaan. We updaten deze
informatie graag elk jaar!

Agenda
21 augustus > 8.15u start nieuw schooljaar
23 augustus > luizencontrole
29 augustus > informatieavond
groep A t/m 4 19.15 - 20.00 uur
groep 5 t/m 8 20.15 - 21.00 uur
tussendoor staat de koffie klaar
20 september > MR vergadering
In de week van 25 september > omgekeerde
oudergesprekken
28 september > studiedag, alle kinderen vrij
Hieronder nog een keer de vakanties en
studiedagen voor komend jaar op een
rijtje:
Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie 25 dec t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 feb t/m 2 maart 2018
Paasweekend 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 27 april t/m 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Start zomervakantie vrijdag 13 juli 2018
Studiedagen voor alle kinderen:
28 september 2017
6 december 2017
de middag van 22 december
22 januari 2018
13 februari 2018
14 juni 2018
Studiedagen voor groep A t/m 4:
1 november 2017
22 december 2017
21 maart 2018
29 juni 2018
In de jaarkalender op de website staan de
belangrijkste activiteiten. Deze kunt u
synchroniseren met uw eigen google
kalender.
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