Eerste nieuwsbrief schooljaar 2018-2019
Data:
3 september: 8.30 uur: aanvang eerste schooldag
17 september: informatieavond (informatie via Klasbord)
18 september: Oud Papier (zie nieuw rooster 2018-2019 )
3-14 oktober: Kinderboekenweek
4 oktober: groep 3: bezoek aan Bibliotheek Hoogeveen
8 oktober: groep 1,2,3: Voorstelling in bibliotheek Hoogeveen “Van Mij!”
19 oktober: groep 6/8: techniek op Wolfsbos groep 6/8
22-26 oktober: herfstvakantie
Op dit moment bekend:
Extra vrij i.v.m. studiebijeenkomsten team:
Dinsdagmiddag: 5 februari 2018
Woensdag: 26 juni 2018
Op vrijdag 21 december en 12 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.

Welkom allemaal!
Maandag 3 september 8.30 uur start het nieuwe schooljaar.
Wij hopen u en uw kind(eren) dan weer te zien!
Zoals eerder al bericht hebben we ons 4e themacertificaat van
de Gezonde School behaald! En wel het certificaat Milieu en
natuur. We zijn de enige Gezonde School school in de
gemeente Hoogveen met 4 themacertificaten! Aan het begin
van de ochtend besteden we daar samen met de kinderen en
aanwezig ouders aandacht aan.
Daarna gaan de kinderen naar hun eigen groep en staat er koffie/thee klaar voor de ouders.

Gymles:
Maandag starten alle groepen meteen met de gymlessen.
Gymspullen dus mee!
Verzoek van gymleerkracht Dick Zwiers:
- gymschoenen aan
- lang haar in een staart
- geen sieraden om

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.

Peutergroep De Zandkanjers
Hun lokaal is ingericht, dus ook de Peutergroep van KDV/BSO De
Zandkanjers gaat maandag a.s. beginnen.
Van harte welkom allemaal!

Schoolthema tot de herfstvakantie:
Tot de herfstvakantie werken we allemaal aan het thema:
Vriendschap

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 18 september 18.30 uur wordt er weer oud papier opgehaald.
Voor 18 september zijn ingedeeld:
Robin van Schie
Marco Grit
Jan Kats
Roy Beekelaar
Arjan Otten
Zoals bekend kunnen we met de opbrengsten heel veel doen voor de kinderen!

Van Wie?

Graag maandag meenemen!
Huiswerk:
Voor de vakantie hebben alle kinderen “huiswerk” mee
gekregen.
We zijn benieuwd naar de foto’s en verhalen!
Graag het gemaakte “ huiswerk” maandag meenemen!

Oproep van de MR (medezeggenschapsraad):
Vindt u het leuk om over het schoolbeleid mee te denken?
De MR van de Zandloper heeft een vacante plek.
Interesse? Meer weten?
Neem dan contact op met juf Kim, juf Paulien ( personeel) of Gretha van Vliet (ouder uit
Stuifzand).

Eén keer per maand op een woensdag zijn peuters (met hun ouders) welkom op de Zandloper!

De eerste van dit schooljaar is op 26 september. Wel graag even contact
opnemen met juf Tessy (tel. School: 269837)

Iedereen een fijne schooljaar!
Team OBS de Zandloper

