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Dinsdag 6, woensdag 7, donderdag 8, vrijdag 9 september avondvierdaagse
Maandagochtend 12 september EHBO-les groep 7/8
Maandagmiddag 12 september groep 5/6 remproef verkeer
Woensdag 14 september t/m vrijdag 16 september schoolkamp groep 7/8
Dinsdag 20 september informatieavond
Maandag 26 september t/m donderdag 29 september spreekweek groep 1 t/m 8
Maandag 3 oktober fietskeuring groep 5 t/m 8, fiets mee naar school.
Donderdag 6 oktober fietsles groep 5/6, fiets mee naar school.
17 t/m 21 oktober herfstvakantie

De eerste schoolweek is een feit. Wat zijn dankbaar dat we alle leerlingen in goede gezondheid weer
hebben mogen begroeten.
Juf Aniek had helaas een positieve test op Corona. Beterschap juf!
Avondvierdaagse
Volgende week gaat er een grote groep wandelen. We bedanken de
activiteitencommissie voor de organisatie.
De 5 km met schoolkinderen vertrekt alle avonden om 17.30 uur. De laatste avond lopen
we in de nieuwbouw van Alteveer. Het zou leuk zijn als er belangstellenden langs de
route staan.
Schoolkamp
Groep 7/8 vertrekt woensdag 14 september op kamp naar Grolloo. Veel plezier jongens
en meiden! Informatiebriefje voor de ouders gaat volgende week mee.
Informatieavond
Dinsdag 20 september zijn alle ouders/verzorgers van harte welkom op onze jaarlijkse
informatieavond. We zullen uitleg geven over onze manier van werken in de groep.
Tijd
Groep
18.30-19.15 uur
Groep 1/2
18.30-19.15 uur

Lokaal
Groep 1/2
Groep 7/8

19.15-20.00 uur

Groep (6) 7/8.
Ouders van groep 6 zijn welkom om aan te sluiten bij de ronde van
groep 7/8.
Er wordt informatie gegeven over de plaatsingswijzer die vanaf
midden groep 6 van start gaat.
Groep 3/4

19.15-20.00 uur

Groep 5/6

Groep 5/6

Groep 3/4

Huiswerkmap groep 5 t/m 8
Vanaf groep 5 krijgen kinderen huiswerk mee. Wilt u uw kind vóór vrijdag 9 september voor het
huiswerk een twee- of vier ringsmap mee naar school geven voorzien van naam? Informatie over het
huiswerk en de planning van de toetsen komt voor in de map.
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Cursus typen/Word en PowerPoint voor groep 6 t/m 8
In september willen we bij voldoende deelname starten met een computercursus. Tijdens deze
cursus leren de kinderen typen en leren ze werken met Word en Power Point.
De cursus zal gedurende het schooljaar 15 keer plaatsvinden op dinsdagmiddag van 15.30 uur tot
17.00 uur op school.
U kunt wellicht gebruik maken van Stichting Leergeld mocht u inkomen lager zijn dan de
inkomensgrens. Meer informatie is te vinden via Leergeld Zuidoost Groningen | Zuidoost Groningen
We hebben nog 5 leerlingen nodig om een groep te kunnen starten.
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Leerlingenraad
Een nieuw schooljaar dus een nieuwe samenstelling van de leerlingenraad.
We heten Anouk, Britt, Maud, Hidde, Ben en Luuk welkom in de raad. In de eerste vergadering gaan
we het hebben over de start van het schooljaar, de regels en kijken we wat verder ter tafel komt.
Ideeën van andere kinderen mogen in onze brievenbus.

Medezeggenschapsraad
Dinsdag 6 september staat de eerste vergadering van dit schooljaar gepland. Op de agenda staat het
sectorplan Covid19. Dit onderwerp heeft het ministerie OCW (onderwijs, cultuur en wetenschap)
gelanceerd en bevat een leidraad zodat we ons kunnen voorbereiden hoe het onderwijs veilig en
verantwoord gegeven kan worden. Uitgangspunt is dat schoolsluiting te allen tijde voorkomen moet
worden.
Heeft u suggesties voor één van onze commissies dan kan dat per brievenbus of bij de
commissieleden aangegeven worden. De brievenbussen staan bij de hoofdingang.
Namens de MR Manon Meems, Gemma Veldman, Margre de Boer.
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Fietskeuring
Maandag 3 oktober vindt de jaarlijkse fietskeuring plaats voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8.
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Openingstijden schoolbibliotheek:
Dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur groep 0 t/m 8.
Gymtijden
Maandagmiddag: groep 5/6 en 7/8
Woensdagochtend: groep 3/4
Vrijdagochtend: groep 0/1/2 en groep 3/4
Vrijdagmiddag: groep 5/6 en groep 7/8
Deze week nieuws uit groep 1/2
In iedere nieuwsbrief zullen we een groep uitlichten.
Deze week zijn we van start gegaan met het thema ‘naar school’. We zijn deze eerste zogenaamde
‘gouden weken’ vooral bezig met omgaan met elkaar, met materialen, opruimen en andere regels.
Het volgende thema is rupsen en vlinders. Via de vlinderstichting krijgen we een vlinderpakket met
echte rupsen, cocons en eitjes. Zo leren we het proces van eitje tot vlinder. Kinderen die spullen
hebben passend bij het thema mogen dit vanaf 12 september mee naar school nemen.
De muzieklessen van juf Mariëlle zijn ook van start gegaan.

Muziekles in de overblijfklas.

Op vrijdag krijgen we gym in de zaal van juf Marloes. Gymschoenen voorzien van naam mogen mee
naar school en kunnen daar ook blijven. We hebben een speciale bak met gymschoenen in de
gymzaal.
De eerste vrijdag van de maand mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen om samen mee
te spelen. Dit noemen we speelgoedmorgen.
Tijdens de informatieavond op 20 september zullen we nog meer vertellen over het wel en wee in
onze klas. Graag tot dan.
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