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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 1e nieuwsbrief van dit schooljaar.
We gaan weer beginnen!!! Ik hoop dat u net als wij heeft kunnen genieten van de vakantie
en de accu weer volledig is opgeladen. Dan kunnen we fris en gemotiveerd aan het nieuwe
schooljaar beginnen. Wij hebben er zin in, we hopen jullie ook!!! Net als andere jaren hoop
ik dat we op een prettige manier met elkaar gaan samenwerken school-kinderen-ouders en
dat we in juli 2018 weer kunnen terugkijken op een super schooljaar!!! Ik wens alle kinderen,
leerkrachten en ouders een heel fijn en leerzaam schooljaar!!!
Infokalender
Dit schooljaar geven we de traditionele infokalender niet meer met de kinderen mee naar
huis. Dit doen we ten eerste om papier te besparen en ten tweede omdat het o.i. ook goed
digitaal kan.
Alle belangrijke data staan op digiduif en de meeste data worden ook nog in de nieuwsbrief
of in berichten van de leerkrachten herhaald.
Ook via de website kan de kalender nog ingezien worden.
Mocht u toch graag een papieren exemplaar willen, geen probleem, dan kunt u deze in de
klas van uw kind ophalen.
Nieuwe gezichten
Dit schooljaar starten twee nieuwe leerkrachten bij ons op school en één leerkracht is terug
van weggeweest.
Juf Nancy Groenveld staat op maandag, dinsdag en de helft van de woensdagen in groep 5.
Juf Miriam de Klerk is op dinsdag t/m vrijdag onderwijsassistent bij ons.
Juf Ilse van der Wildt is na een jaartje afwezigheid weer terug op het oude nest. Zij staat op
maandag en dinsdag in groep 1/2C.
Wij wensen hen een fijne tijd bij ons op school
Welkomgesprekken!
In de week van 11 september staan de welkomgesprekken gepland. We hopen dat we alle
ouders en vanaf groep 4 ook de kinderen, mogen begroeten bij dit gesprek, waarin we
kennismaken met elkaar en bespreken wat we van elkaar verwachten dit schooljaar.
Vanaf maandag 4 september, 15.30 uur, kunt u via digiduif inschrijven voor een datum en
tijd. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging van de leerkracht.
Schoolfotograaf
Maandag 11 september komt de schoolfotograaf. Hiervoor krijgt u bij deze nieuwsbrief een
aparte bijlage. Wilt u deze aub goed doorlezen?
Opening Gymzaal
Op zaterdagavond 9 september wordt de nieuwe sporthal feestelijk geopend.
Ook diverse kinderen van jongLeren spelen hier een rol in.
Het belooft een spektakel te worden waarbij iedereen is uitgenodigd om te komen kijken.
Het begint om 18.30 en eindigt om 20.30 uur

Wij zijn met obs jongLeren al enige jaren partner van WECYCLE.
Elk jaar is er een grote inzamelactie van WECYCLE en wij doen er dit jaar ook aan mee, waar wij dan
als school een mooie beloning voor krijgen.
Daarvoor hebben wij wel uw hulp nodig.
Op school staat een doos waarin (kleine) oude elektrische apparaten gedeponeerd kunnen worden
die u thuis niet meer gebruikt of kapot zijn.
De aktie loopt van 4 september tot 17 november.
Helpt u ons mee verzamelen? U kunt de apparaten in de daarvoor bestemde doos deponeren. Ons
doel is minimaal 75 stuks.

Namens het Greenteam alvast bedankt
Komende activiteiten
dinsdag 29 augustus
maandag 4 september
dinsdag 6 september
vrijdag 8 september
zaterdag 9 september
maandag 11 september
11 t/m 14 september
vrijdag 15 september
18 t/m 22 september
dinsdag 19 september
dinsdag 19 september
vrijdag 22 september
vrijdag 22 september
maandag 25 september
woensdag 27 september

hoofdluiscontrole
start WeCycle
juf Annette jarig
bewaarde land groep 6
opening sporthal
schoolfotograaf
Welkomgesprekken
Bewaarde land groep 6
Kanjer/Burgerschap week
Jaarvergadering OV
infoavond Kanjer
Bewaarde Land groep 6
Burendag + inloopochtend
Red je Vriendje groep 7
start Kinderpostzegels

Tot zover de 1e nieuwsbrief!
Ik wens u allemaal een geweldig schooljaar!
Met vriendelijke groeten,
Kees Willemse, schoolleider

