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Agenda

Welkom op school

28-08 Nieuwbrief

De eerste schoolweek school zit er al weer op. We
kijken terug op een fijne eerste schoolweek.

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

25-08 MR-vergadering

Deze week zijn er een aantal nieuwe leerlingen op
school gestart die we even extra welkom willen
heten.
In groep 1 zijn Floris, Ben, Berith, Imer en Ace
begonnen.
Door verhuizing is Fynn bij ons in groep 3 gestart.
Maandag 24 augustus, komen Maria in groep 8 en
Eva in groep 2 daar nog bij, ook door een verhuizing.

Alternatieve info-avond
De afspraak is nog steeds dat
ouders alleen de school in komen
als dit noodzakelijk is. De infoavond waarbij alle ouders op
school komen kan dan dit schooljaar ook niet doorgaan.

Op school hebben we dan samen 115 leerlingen.

Aangezien we u natuurlijk wel op
de hoogte willen brengen van alle
nieuwe informatie van de groep
hebben we gezocht naar een alternatief.

Het is fijn om te zien dat steeds
meer ouders onze school kunnen vinden. U als ouder bent
daar een goede ambassadeur
in. Dank u wel hiervoor.

Iedere leerkracht maakt een filmpje met alle belangrijke, nieuwe
informatie over de groep. Daarnaast komt er een informatie-blad
met de nodige informatie.

We wensen alle kinderen samen met hun ouders
een fijne schooltijd toe bij ons op school.

Verkeersituatie voor school
De Brinkstraat is nu aan de beurt in het Centrumplan, dit betekent dat de verkeersdrukte toeneemt tijdens het ophalen.
Laten we proberen om samen te werken aan de
veiligheid voor onze kinderen. Wilt u, als uw kind
er is, naar huis gaan zodat de straat weer snel
vrij is.
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Op vrijdag 28 augustus zorgen de
leerkrachten dat het filmpje en het
informatieblad online staan op
Mijn School. Zo kunt u in uw eigen
tijd de informatie tot u nemen.
Mocht u naar aanleiding van de
informatie nog vragen hebben dan
kunt u deze tijdens het start
gesprek stellen.

www.meestersnelvco.nl
info@meestersnelvco.nl

Tijdelijke nieuwe leerkracht
Op dinsdag en donderdag komt juf Miranda bij ons re-integreren. Zij is
werkzaam binnen VCO. Zij zal leerlingen buiten de groep begeleiden.
We wensen haar een goed herstel toe bij ons op school.

Groepen
PBS gedragsles en Gouden weken
Afgelopen week gingen de gedragslessen over het wc gebruik. In iedere klas zijn de stop-loop-praatlessen ook herhaald.
Komende week staat de volgende gedragsles centraal:
Binnen komen en weggaan:
Veiligheid: Loop rustig in de school
In iedere groep wordt er tot de herfstvakantie gewerkt aan groepsactiviteiten. Deze weken worden de gouden weken genoemd. Het doel is om samen te werken aan groepsvorming.
Foto’s van deze activiteiten kunt u vinden op Mijn School.

Appgroep
In de Coronaperiode is er voor elke groep een appgroep aangemaakt. Dit
schooljaar willen we ook weer een appgroep aanmaken voor iedere groep. Er
bestaan nog een aantal appgroepen, maar sommigen zijn opgeheven. De
leerkracht neemt initiatief om een nieuwe groep aan te maken. Het doel ervan is om alleen dringende spoedzaken te melden. Al het nieuws wordt via Mijn School
gedeeld.

Groep 7/8: Kamp
Op 16-17-18 september gaat groep 7/8 op kamp naar Buurse.
Het programma zal er iets anders uitzien vanwege Corona, maar
wordt zeker leuk. Komende week krijgen alle leerlingen een brief
mee met alle informatie en kosten

Groep 7/8: Meester Jesper
Groep 7/8 heeft op donderdag en vrijdag een Leraar in opleiding (LIO-stagiaire):
meester Jesper. Hij draait nu
mee in de groep en gaat, op termijn, op donderdag en
vrijdag de groep overnemen.
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