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Welkom
De vakantie zit er weer bijna op en wij zijn op school alles aan het
voorbereiden voor de eerste schoolweek.
Vanaf deze plek wil ik alvast Anneke Mook, onderwijsassistent bij
groep 7-8 ( maandag en dinsdag) en Anneke Bouius, leerkracht
groep 4 ( maandag t/m woensdag) van harte welkom heten bij ons
op school.
Start schooljaar
Maandag verwachten we alle kinderen weer op school. We willen
graag dat iedereen dan een plekje zoekt in de grote hal zodat we
samen het schooljaar in kunnen luiden.
Daarna is altijd gelegenheid om nog even in de klas van uw kind te
kijken.
Themaweek
Zoals ouders en kinderen die al wat langer op Tuindorp zitten de
laatste jaren van ons gewend zijn, starten we het schooljaar met
een themaweek.
Het thema is dit jaar “Heemkunde’. Deze themaweek wordt met
het gehele IKC gehouden.
Gedurende de gehele week zijn de kinderen hier mee bezig. Er
worden proefjes gedaan, werkstukken gemaakt en de omgeving
wordt onderzocht.
Op woensdag of donderdag ( 28 of 29 augustus) mogen ouders en
belangstellenden de school inlopen om te kijken hoe de kinderen
met de verschillende opdrachtkaarten aan het werk zijn. Deze
inloop is vanaf 13:00 uur.
Kom dus gerust op één van de momenten langs als het u leuk lijkt.

Gym
Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de gym. Wilt u er voor
zorgen dat de kinderen een goede rugtas voor de gymspullen hebben? Ook
graag voor de kinderen van groep 3 en 4, anders kan het lastig of gevaarlijk
zijn met lopen/fietsen.
Op dinsdagmiddag hebben de groepen 5 t/m 8 gym en op vrijdag hebben
alle groepen, behalve de kleuters, gym.
Op vrijdagmorgen start groep 5-6 bij de Steense.
Zij hoeven dan niet eerst op school te komen. En de kinderen van groep 7-8
gaan uit de gym direct zelf naar huis als dit akkoord is met ouders. Dus zelf
even thuis afspraken hierover met uw kind maken.
Belangrijke data

augustus
26 1e schooldag
26-29 Themaweek “Heemkunde”
30 Marijke viert verjaardag
September
10 OV vergadering
13 Oud papier
17 Schoolarts groep 7
18 Managementoverleg
20 Comprix sportdag groep 8
20 Sportdag IKC De Vlindertuin

Met vr. groet Annigje van den Berg
Histotolk
Woensdagmorgen gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 op de fiets
naar de Blesbrug waar de Histotolk een verhaal aan ze zal vertellen
in het kader van onze themaweek. We verwachten daarom alle
kinderen op de fiets op school.
Ziekenboeg
Loes knapt gelukkig langzamerhand weer wat op en zal iedere
maandag weer een paar uurtjes op school aanwezig zijn. We zijn
heel blij dat het alweer wat beter met haar gaat.
Geeke is tijdens de vakantie op een ongelukkige manier met haar
fiets komen te vallen en heeft haar sleutelbeen gebroken en een
hersenschudding. Vooral dit laatste zorgt ervoor dat ze na de
vakantie nog niet gewoon aan het werk kan. Geeke zal wel elke dag
even een uurtje op school aanwezig zijn maar de lessen zullen in de
eerste weken verzorgd worden door Birte Verra. Birte is wel vaker
bij ons op school geweest.
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