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28-08 Informatie van de groepen: alternatieve info-avond

Nieuws uit de MR
Afgelopen dinsdag heeft de MR haar eerste vergadering weer gehad.
In de MR is de schoolgids 2020-2021 besproken.
Marjolein zal nog een aantal wijzigingen uitvoeren
en dan kan deze worden vastgesteld.
De coronaperiode is ter sprake geweest. Vanuit
de MR is aan alle ouders van groep 1 tot en met 7
gevraagd of ze hele of halve dagen prettiger vonden. Dit is gebeurd tijdens de laatste groeigesprekken. Van de 73 gezinnen gaven 21 gezinnen
de voorkeur aan voor hele dagen, 46 gezinnen
voor halve dagen en 6 gezinnen gaven aan: voor
mijn kind halve dagen fijn, voor mijzelf hele dagen. We hebben ook gesproken over wat er nog
beter zou kunnen in de informatie en online lessen. Hier gaan we als school mee aan de slag.
We hebben kort gesproken over het schoolkamp.
We kiezen ervoor om weer in september te gaan
vanwege de groepsvorming, maar ook omdat we
dan zeker op kamp gaan. We hebben extra maatregelen genomen tijdens het schoolkamp zodat
het door kan gaan.
Sinterklaas is ook al even ter sprake geweest,
maar daar komen we in de volgende MR op terug.
Tot slot zoekt de MR nog een nieuw lid. De ouders
die er nu inzitten hebben kinderen in groep 7. Het
zou fijn zijn als er een ouder uit groep 1 tot en
met 4 aansluit in de MR . U kunt hiervoor contact
opnemen met Marjolein.
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01-09 Marjolein afwezig
04-09 Nieuwsbrief
04-09 Juf Danielle jarig

Toestemming gebruik
beeldmateriaal
In september 2019 of bij de inschrijving hebt u aangegeven of
we foto’s van uw kind(eren) mogen gebruiken en waarvoor we die
mogen gebruiken.
Deze gegeven toestemming blijft
geldig tot het kind waarvoor toestemming is gegeven van school
gaat of tot het moment dat u daar
verandering in wilt aanbrengen.
Voor het veranderen van toestemming kunt u bij de directeur terecht. Heeft u naar uw gevoel
geen toestemmingsformulier ingevuld dan kunt u deze ophalen bij
de directeur.
Maandag 14 september komt er
een fotograaf op school om foto’s
te maken voor de PR. Uw ingevulde toestemming is dan leidend.
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Vervanging juf Lian
Juf Lian zal helaas nog langer afwezig zijn. Vanaf dinsdag zal juf Liselotte haar vervangen tot ze hersteld is.
De ouders van groep 3-4-5-6 hebben hierover al een bericht ontvangen via Mijn School.

Groepen

Bijbeverhalen
De afgelopen week gingen de verhalen over
Jezus en zijn leerlingen.

PBS gedragsles

Komende week gaan de
verhalen over de verlamde man.

Komende week staat de
volgende gedragsles centraal:

Het lied dat centraal
staat is “We hebben
allemaal wat”(youtube).

Verantwoordelijkheid:
Houd het samen netjes

Groep 1 en 2: juf Tsige
In groep 1-2 loopt juf Tsige stage op dinsdag en woensdag. Zij
is een taalstudente en helpt juf Daniëlle in de groep met
diverse taken.

Groep 3 tot en met 8: woensdag gym in de Vlasakker
Woensdag 2 september gaan we starten met gymlessen in de Vlasakker.
Groep 3-4 gymt van 10.30-11.30 uur in de Vlasakker op woensdag. Zij gaan lopend. U
kunt uw kind om 12.00 uur bij school ophalen.
Groep 5-6 gymt van 8.30-9.30 uur in de Vlasakker. Dit betekent dat alle kinderen
van groep 5-6 ‘s ochtends naar de gymzaal gebracht moeten worden. Juf Anneke
zal er vanaf 8.20 uur aanwezig zijn. De kinderen van de VSO kunnen samen met haar
mee fietsen. Groep 5-6 gaat lopend terug naar school. Kinderen die de fiets mee hebben
nemen deze lopend mee terug.
Groep 7-8 gymt van 9.30-10.30 uur in de Vlasakker. Zij gymmen daarnaast op maandag van 12.30-13.30 in de Havezate. Groep 7-8 gaat altijd
op de fiets naar de gymzaal.
Wilt u uw kind een gymtas met gymkleding en sportschoenen met lichte zool meegeven.
Zodra de Fakkel geopend wordt zullen we daar weer gaan
gymmen.
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