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Agenda

AGENDA WEEK 34
1e schooldag / inloopavond 18:30-19:30 uur

maandag

23 augustus

dinsdag

24 augustus

woensdag

25 augustus

donderdag

26 augustus

vrijdag

27 augustus

zaterdag

28 augustus

Oud papier

maandag

30 augustus

AGENDA WEEK 35
Startgesprekken

dinsdag

31 augustus

woensdag

1 september

donderdag

2 september

vrijdag

3 september

1e schooldag
Maandag 23 augustus verwachten we alle kinderen weer om 8:30 uur op school. We gaan dit nieuwe
schooljaar feestelijk van start. Hopelijk heeft iedereen een fijne zomervakantie gehad en kijk je weer
uit naar een mooi schooljaar in je nieuwe groep.

Inloopavond
Dit jaar houden we gelukkig weer de inloopavond. Dit is maandagavond van 18:30-19:30 uur. Alle
kinderen kunnen dan even aan hun ouders de nieuwe klas en nieuwe plekje laten zien.
Wel vragen we van ouders netjes om te gaan met de coronamaatregelen; de 1,5 m is nog steeds
van kracht.

Oud papier
Zaterdag 28 augustus wordt het oud papier weer opgehaald. De volgende ouders staan op het
rooster. We rekenen op ieders medewerking. Binnen 2 weken krijgen jullie het nieuwe rooster voor
het oud papier.

28-08-2021

Route 1
Route 2
Route 3

Stoffelsma 430350/ Hornstra 431475
Zeeman 0610348733/ Beekman 0620497652
Zijlstra 430346/ van Veen 0630721660

Startgesprekken
Vanaf maandag 30 augustus houden we de startgesprekken. Dit zijn gesprekken met de kinderen
waarbij de ouders aanwezig zijn. Kinderen kunnen in dit gesprek bij de leerkracht aangeven waar ze
nog extra hulp in willen hebben, wat ze nog graag extra willen leren enzo. Kortweg, wat heb ik nodig
om zo goed en zo fijn mogelijk mij te ontwikkelen.
Het document waarop jullie je voor deze gesprekken kunnen inschrijven komt weer op een tafeltje in
het fietsenhok te liggen.
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Jaarplanning
In de jaarplanning die jullie voor de zomervakantie hebben ontvangen staan de thema’s van dit
schooljaar niet correct. Daarom kunnen jullie dinsdag een nieuwe jaarplanning van mij verwachten.

Nieuwe leerlingen
Bij de start van dit nieuwe schooljaar beginnen er ook 2 kinderen nieuw bij ons op school.
Dit zijn Mirthe in groep 7 en Jesse in groep 6. Jesse heeft al een broertje en zusje hier op school en
voor Mirthe is de school nieuw. Maar ze heeft al een keer gekeken en meegedraaid in de groep. We
hopen dat Mirthe en Jesse, samen met hun ouders, een heel fijne tijd bij ons op school zullen
hebben.

Verkeersproject
Dinsdag 24 augustus krijgen alle kinderen van school les over verkeerveiligheid. De kleuters blijven
gewoon op school, net als de kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen van groep 3/4 gaan samen
met juf Ina en juf Annigje naar de gymzaal in de Blesse. We hopen en rekenen erop dat de kinderen
weer meer Verkeerswijs zijn na zo’n leerzame dag.

Alvast noteren
17 september Sportdag Comprix groep 8
20 september Schoolfotograaf
25 september Pleinklusdag
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