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Cultuur
Cursussen
Gisteren hebben de
kinderen een flyer van
de cultuurcursussen
van dit jaar gekregen.
Hierin leest u ook hoe
u zich op kunt geven.
Speciale aandacht wil
ik vragen voor de
cursussen van de
Muziekmees, die
volgende week al
starten: ‘een muzikale
reis de wereld rond’
voor groep 1-4 en voor
de bovenbouw
‘Speel mee op een
djembé.
Opgeven graag voor
vrijdag as!

Ouders groep 8:
Denkt u aan de
betaling van het
kamp.
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We zijn weer gestart!
Een heerlijke, warme en zonnige zomervakantie! Gisteren hebben we van de
kinderen veel verhalen gehoord over de afgelopen zes weken. Verhalen over
vakanties en buitenspelen, over zwemmen en hitte, de kinderen hebben
genoten.
En vandaag lijkt het alsof de vakantie alweer lang geleden is. Op het moment
dat ik dit schrijf heerst er in de school weer de rust die wij en de kinderen
gewend zijn. Ik kies voor het woord rust, want stilte willen we niet. Wij leren
de kinderen om samen te werken en te overleggen en dat kan niet in stilte.
Het is dan ook mooi om te zien hoe de hal weer langzaam het domein van de
kinderen wordt, waar zij samen mogen en kunnen werken.
Wij hopen dat we de kinderen weer veel mogen leren dit jaar en dat wij ook
veel van hen mogen leren!
Mede namens het team,
Joke Arensman
Stagiaires
Vanaf dit schooljaar zijn wij weer stageschool voor ROC Mondriaan en PABO
InHolland. We starten met 6 MBO studenten en 2 PABO-studenten. Dat
betekent dat wij in iedere groep een aantal dagen ondersteuning/extra hulp
hebben. In de tweede helft van dit schooljaar komen hier nog een aantal
MBO-studenten bij. Wij zijn erg blij met al deze studenten. Het onderwijs
heeft hard mensen nodig en wij bieden hen graag een leerplek aan!
Staking
12 september staat er wederom een stakingsdag gepland voor het
basisonderwijs. Ondanks toezeggingen van de minister zien wij dat de
salariskloof tussen de leerkrachten van het PO en VO niet kleiner wordt en dat
de vacatures steeds moeilijk in te vullen zijn. Ons mooie beroep wordt niet
aantrekkelijker voor studenten, waardoor het tekort alleen maar groeit. Wij
gaan voor goed onderwijs en zonder hulp van de overheid kunnen wij dit niet.
Woensdag 12 september is de school dan ook dicht!
Komende week ontvangt u nog een bericht van de besturen over deze staking.
Welkom
Na de vakantie zijn er veel nieuwe kinderen gestart bij ons op school.
Roy Bodegraven, Vajèn Halkes, Givano Ladru, Nora de Mei, Faylinn Milius,
Jason van der Wilk, Esmee Koole, Sarah Shivachev, Leif Dukker, Simon
Bruinen, Jaylin Ladru, Ziva Goudriaan, Mille Dukker en Fleur Smit.
Wij wensen jullie veel plezier op onze school.

Gezonde traktaties
Regelmatig krijgen wij van ouders de vraag wat de kinderen mogen trakteren
als zij jarig zijn. Op de site van GezondTrakteren.nl vindt u leuke suggesties;
http://www.gezondtrakteren.nl/#
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29 aug
31 aug
4 sept
6 sept
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12 sept
12-14 sept
25 sept

Di

Luizencontrole
vanaf 14.00 uur Inloop voor de ouders
3-2-1 gesprekken
3-2-1 gesprekken
Naschoolse cultuurcursus: De Muziek Mees
Onderwijsstaking Noord- en Zuid-Holland
Kamp groep 8
Koffiepraat

