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NIEUWSBRIEF
IN DIT NUMMER:
Een nieuw schooljaar
Ziekte juf Betty
Startgesprekken 06/09
Inloopmiddag 05/09
Welkom
Woensdag FRUITDAG
Schoolgids
Schoonmaak school
Ouderbijdrage

Interessante informatie:
* maandag 5 september
15.30-16.30 Inloopmiddag
* dinsdag 6 september
Startgesprekken
* donderdag 8 september
Ouderraadsvergadering

EEN NIEUW SCHOOLJAAR
Vandaag is het nieuwe schooljaar weer
begonnen. Ruim zes weken waren de
deuren van de school gesloten en kon iedereen genieten van de vakantie.
Het weer was wisselend, maar we hopen
dat iedereen genoten heeft van de vrije
dagen.
We zijn in elk geval dankbaar dat er in de
vakantie geen ongelukken zijn gebeurd
en dat alle kinderen weer gezond en wel
een nieuwe start kunnen maken. Helaas
is juf Betty geveld door ziekte. (zie hieronder)
Na 6 weken vakantie is het voor de kinderen best spannend om voor het eerst
of opnieuw naar school te gaan. Hoe zal
het gaan?
Veel kinderen hebben een nieuwe juf of
meester en sommigen zitten bij dezelfde
juf of meester als vorig jaar. We hopen
dat alle kinderen een heel goed jaar tegemoet gaan en het ook goed naar hun
zin zullen hebben. De leerkrachten zullen
in elk geval hun uiterste best doen om er
een fijn schooljaar van te maken.

* woensdag 14 september
Bestuursvergadering

ZIEKTE JUF BETTY
In de vakantie is juf Betty geveld door een hernia. Hiervoor heeft ze
al een paar weken plat gelegen. Inmiddels is duidelijk geworden dat
ze een stevige hernia heeft en dat er zal worden ingezet op therapie
en pijnbestrijding. Ze heeft veel rust nodig en zal een tijd uit de running zijn. Allemaal heel naar voor de juf en we wensen haar dan ook
van harte beterschap en veel geduld toe.

Opbrengst zending
22 augustus
€ 38,15

Groep 1-2 krijgt in elk geval tot de herfstvakantie op maandag,
dinsdag, donderdag– en vrijdagmorgen juf Angelique.
Op woensdagmorgen zal juf Barbera deze groep onder haar hoede
nemen.
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Deze nieuwsbrief is
ook te vinden op onze
WEBSITE
www.ebenhaezerottoland.nl

WELKOM
Met ingang van het
nieuwe schooljaar zijn
er weer een aantal
nieuwe kinderen op
onze school.
In groep 1 zijn dat zes
nieuwe leerlingen:
-Thirze Aantjes
-Marit den Besten
-Sven Hoogendoorn
-Julian van Muijlwijk
-Levi Stam
-Yanick Vink
We hopen dat jullie je
snel thuis voelen.
Hartelijk welkom!

WOENSDAG
FRUITDAG
Traditioneel is de
woensdag onze fruitdag. Dan nemen we
geen koekjes, snoepjes of andere lekkere
hapjes mee naar
school, maar alleen
FRUIT en/of RAUWKOST. Doen jullie allemaal weer mee?

STARTGESPREKKEN
dinsdag 6 september
Net als andere jaren willen we al vroeg in het schooljaar met u als
ouders in gesprek over uw kind(eren). We noemen dit de startgesprekken.
Tijdens dit gesprek is er de gelegenheid om bepaalde zaken die u
belangrijk vindt met de nieuwe leerkracht(en) te delen. Zaken zoals
het karakter van het kind, het uitspreken van verwachtingen naar
elkaar en om samen te bespreken wat het komende schooljaar goed
zou zijn voor uw kind. Ook is het fijn dat er vroegtijdig gelegenheid
is om kennis met elkaar te maken en eventueel afspraken te maken. Deze startgesprekken staan gepland op dinsdag 6 september. Als uw kind bij dezelfde leerkracht(en) is gebleven is een startgesprek wat ons betreft overbodig.
Ter voorbereiding op het gesprek vragen we u een kort formulier
over uw kind in te vullen en in te leveren. Ook als u een gesprek
niet nodig vindt, ontvangen we wel graag het formulier van elk
kind. Binnenkort ontvangt u een aparte brief over dit onderwerp.

INLOOPMIDDAG
maandagmiddag 5 september
Graag willen we u de gelegenheid geven om te komen kijken
wat er zoal in de groepen gebeurt. Wij denken dat het een
goed idee is, als u op maandagmiddag 5 september na schooltijd met uw kind(eren) in de
groep komt. Dan kan/kunnen
uw kind(eren) precies vertellen
wat er allemaal in de groep gedaan wordt en waar alle materialen voor zijn. U bent hartelijk
welkom! Natuurlijk zal dan ook de juf/meester in de groep aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

NIEUWSFLITSEN
Schoolgids
__________________
Sinds maandag 22 augustus 2016 staat de nieuwe
schoolgids op de website
van de school. De schoolgids verschijnt niet in een
papierenvorm.
Als bijlagen staan achter
in de schoolgids:

Jaaroverzicht

Liederenlijst

Schoonmaak school
__________________
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, krijgt u een
brief namens de ouderraad over extra schoonmaakavonden.
Deze avonden zijn over
het schooljaar verdeeld
en onderling ruilen kan
altijd.

Ouderbijdrage
_________________
Deze week ontvangt u een
brief waarin we u vragen
om de ouderbijdrage voor
het schooljaar 2016-2017
over te maken op onze
rekening.
Het is fijn als het lukt om
vóór 1 oktober 2016 te
betalen.
Alvast dank!

