Eerste nieuwsbrief schooljaar 2017-2018
Data:
4 september: eerste schooldag 2017-2018
4 t/m 15 september: Kanjerweken
Week 11 t/m 15 september: Omkeergesprekken (ouders en leerlingen)
12 september: dinsdagavond Oud Papier
15 september: techniek Wolfsbos groep 7,8
20 september: studiedag alle scholen Bijeen: alle leerlingen vrij!
Op dit moment bekend:
Extra vrij i.v.m. studiebijeenkomsten team:
Woensdag:
20 september
14 januari
4 juli
Op vrijdag 22 december en 20 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
Welkom allemaal!
Maandag 4 september 8.30 uur start het nieuwe
schooljaar.
Wij hopen u en uw kind(eren) dan weer te zien!
Er valt natuurlijk veel te vertellen!
De kinderen doen dat natuurlijk in hun eigen groep en
voor de ouders staat de koffie/thee klaar!
Gymles:
Maandag starten alle groepen meteen met de gymlessen.
Gymspullen dus mee!
Kanjerweken:
Nieuw schooljaar, nieuwe groepen, nieuwe leerkracht voor een aantal kinderen en dus weer
wennen aan elkaar.
De eerste twee weken staan in het teken van de Kanjertraining. We noemen dit dan ook de
Kanjerweken. En natuurlijk wordt er het hele
schooljaar aandacht besteed aan de kanjertraining,
want we zijn tenslotte een Kanjerschool!
Op Klasbord wordt u op de hoogte gehouden van de
Kanjeractiviteiten.

Omkeergesprekken:
Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor de Omkeergesprekken.
Deze vinden in de week van 11 t/m 15 september plaats.
Daarvoor krijgt uw kind een aantal vragen mee ter voorbereiding op het gesprek.
Schoolthema tot de herfstvakantie:
Tot de herfstvakantie werken we allemaal aan het thema:
Sport en Ontspanning

Ouderhulplijst:
Maandag krijgen uw (oudste) kind een papieren versie van de ouderhulplijst mee.
Ook dit jaar vragen wij uw hulp voor een aantal activiteiten.
Graag de ingevulde lijst in de eerste schoolweek inleveren bij de groepsleerkrachten.
Alvast bedankt!
Oud papier:
Dinsdagavond 12 september 18.30 uur wordt er weer oud papier opgehaald.
Voor 12 september zijn ingedeeld:
Robin van Schie
Marco Grit
Jan Kats
Edwin Eikelboom
Zoals bekend kunnen we met de opbrengsten heel veel doen voor de kinderen!

De volgende is op woensdag 27 september (11.15-12.15 uur).
Wel graag even contact opnemen met juf Tessy (tel. school: 269837)

Tot maandag 4 september, 8.30 uur!
Team OBS de Zandloper

