NIEUWSBRIEF
01 september 2022
Begonnen!
We zijn weer begonnen! En wat was het fijn om iedereen weer te zien. Wij hebben er
allemaal heel veel zin in! De groepen zijn goed begonnen, deze week staat in het teken
van kennis maken met elkaar en groepsvorming. Er worden verhalen geschreven, of
tekeningen gemaakt, over de vakantie. Ook worden er prachtige verjaardagskalenders
gemaakt! Binnenkort, dinsdagavond 13 september, kunt u zelf een kijkje komen nemen in
de klas. En, het duurt nog even, in november kunt u tijdens schooltijd komen kijken.
Zijn er voor die tijd vragen of bent u nieuwsgierig naar de groep, loop vooral even mee!
En uiteraard zijn we altijd bereikbaar via Parro, mail of telefonisch, dus blijf niet zitten met
een vraag of opmerking. We willen graag samen met u zorg dragen voor uw kind(eren).

Kleren kwijt?
Er liggen nog wat kleren op school die afgelopen schooljaar zijn blijven liggen. Deze liggen
er volgende week nog, daarna geven we ze aan een goed doel. Komt u even langs als u
wat mist?

Data in jaarkalender: twee fouten
Helaas staan er 2 fouten in de jaarkalender, het gaat om de volgende dagen:
Ouderavond dinsdagavond 13 september (dus NIET 12 september)
Studiedag vrijdag 7 oktober (dus NIET 3 oktober)
Luizenmoeders (of vaders) gezocht!
We willen heel graag weer de luizencontrole oppakken samen met ouders. Daarom zoeken we
nog 2 ouders die ons graag willen helpen.
Na elke vakantie gaan ongeveer 4 ouders de klassen rond voor een controle.
Wilt u ook helpen? Stuur dan een bericht naar b.haze@ooz.nl
Nieuwe collega voor de naschoolse activiteiten
Zoals u weet zijn we begonnen met het organiseren van naschoolse activiteiten. Daar komt veel
werk bij kijken. Daarom hebben we vlak voor de vakantie een collega aangenomen, Judith
Schilderman. Zij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
Bezoek van IVN natuureducatie
Aankomende dinsdag krijgen we bezoek van IVN natuureducatie. Ze komen ons nieuwe
schoolplein filmen ter promotie van groene schoolpleinen. Indien er toestemming nodig is omdat
er kinderen op de film komen dan vragen wij dit uiteraard aan u.

