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Nieuwe leerling
Psalm, groep 1/2A
Mariana, groep 1/2A
Yi Nuo, groep 1/2A
Si, groep 1/2A
Karam, groep 1/2B
Atiqah, groep 1/2B
Viana, groep 1/2B
Christos, groep 1/2B
Mussie, groep 1/2B
Selyan, groep 3
Laura, groep 3
Arij, groep 3
Ammar, groep 3
Seon, groep 3
Baran, schakelklas
Rãzvan, schakelklas
Naod, schakelklas
Jong, schakelklas
Lisa, schakelklas
Emily, schakelklas
Rayan, groep 7/8
Puck, groep 7/8
Wij wensen je een fijne tijd toe op school!
Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Studiedag: maandag 28 oktober 2019, alle leerlingen zijn vrij.
Ouderweken
Vanaf maandag 7 oktober t/m vrijdag 18 oktober zijn er ouderweken. Dat betekent dat u bij
uw kind in de klas kan komen kijken. Als u goed geïnformeerd wilt zijn over de groep van uw
kind, moet u naar de ouderweken komen. U kunt zich hiervoor inschrijven bij de leerkracht
van uw kind.
Kinderboekenweek
Van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober is de Kinderboekenweek, het thema
is dit jaar: Reis mee. Ook bij ons op school en in de groep van uw kind
zullen er weer activiteiten plaatsvinden rondom dit thema. We hopen dat er
weer veel enthousiaste kinderen met plezier aan het lezen gaan!
Goed Gedaan
Ook dit jaar werken we op school met de methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling 'Goed Gedaan'. De twee eerste thema’s zijn 'Wennen' en ‘Samen één groep’.
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De juf of meester van uw kind zal de bijbehorende brief van elk nieuw thema op ouderportaal
zetten. Zo komt u meer te weten over de onderwerpen die er worden besproken in de groep en
kunt u daar thuis op inspelen.
Startgesprekken
Dit schooljaar starten wij met het voeren van startgesprekken. Deze komen i.p.v. de
voortgangsgesprekken. Tijdens een startgesprek maken ouders, leerling en de leerkracht
kennis met elkaar. Het gaat hierbij om het maken van heldere afspraken en uit te spreken wat
de leerkracht en ouders van elkaar verwachten. Op deze manier willen we het schooljaar goed
beginnen. De startgesprekken vinden in de week van 16 september plaats. U en uw kind
worden hiervoor uitgenodigd door de leerkracht.
Schoolsport Olympiade groep 6 t/m 8
Donderdag 26 september is er een grote sportdag (sportolympiade) voor
de groepen 6 t/m 8. De leerlingen zijn die hele dag aan het sporten. Er
zijn 4 speelrondes waarin diverse sporten worden aangeboden. De
leerlingen en leerkrachten zullen er met de fiets naar toe gaan en nemen
zelf eten en drinken mee voor de dag. Het zal plaatsvinden bij de
sportvelden bij de Bongerd in Wageningen. We zijn nog op zoek naar
ouders die het leuk vinden om ons hierbij te begeleiden. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Niels, leerkracht groep 7/8.
Water drinken
Beste ouders, dit schooljaar gaan wij de focus meer leggen op het drinken van
water. Daarom hebben wij als school besloten om elke week na een vakantie
alleen maar water te drinken op school. Het zou fijn zijn als u zorgt dat uw kind
elke eerste week na een vakantie water bij zich heeft.
Groepsbezetting dit schooljaar

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2A Janneke Janneke Janneke
Corry
Corry
1/2B

Eeva

Eeva

Larissa

Larissa

Eeva

3

Rozlyn

Larissa

Rozlyn

Rozlyn

Rozlyn

Anita

Anita

Anita

4

Bronwen Bronwen

5/6

Lianne

Lianne

Lianne

Lianne

Lianne

7/8
SK

Niels
Annette

Niels
Annette

Niels
Annette

Monica
Annette

Niels
Annette
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