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Welkom
Er zijn weer heel veel nieuwe kinderen op school begonnen. Na de
zomervakantie zijn we met 154 kinderen gestart. Nog weer meer
dan we verwacht hadden. Vanaf deze plek willen we de volgende
kinderen en hun ouders welkom heten: in groep 1, Vinn, Noan,
Faas, Vince, Jens, Matien en Loeck en in groep 2 Eden. Sommige
kinderen waren voor de vakantie al even begonnen maar hadden
nog niet op de flits gestaan.
Iedereen een super fijne tijd bij ons op school.

Rijksmuseum
Vrijdag 27 september gaan de kinderen van groep 6,7 en 8 naar het
Rijksmuseum. Dit is allemaal mogelijk doordat jullie als ouders altijd helpen
met het ophalen van het oud papier. De OV maakt het dan mogelijk dat de
kinderen zo’n educatief uitstapje kunnen maken.
De kinderen van deze groepen krijgen nog informatie over deze dag.

Schoolfotograaf
Woensdag a.s. komt de schoolfotograaf. Zorg dat uw kind (eren)
een beetje kleurrijk gekleed zijn, dit zorgt voor mooie foto’s.
Van 13:00-14:00 uur kunnen de broertjes en zusjes ook mee op de
foto. Hierbij starten we met de kinderen die op school zitten en
daarna komen de kinderen die ook nog jongere of juist oudere
broertjes of zusjes hebben.

Schoolarts
Dinsdag 17 september en donderdag 10 oktober komt de schoolarts voor
groep 7. Ouders krijgen bericht op welk tijdstip ze verwacht worden.

Vervanging
Zoals de ouders van groep 6 al weten, heeft Arjen Groenewoud de
vervanging overgenomen van Birte Verra. Door
familieomstandigheden kon Birte de rest van de tijd niet
vervangen. Geeke is iedere dag even aanwezig maar merkt wel dat
ze het echt rustig aan moet doen.
Gym groep 5 & 6
De kinderen van groep 5& 6 gaan de komende twee weken nog
niet naar de Steense. Dit omdat Arjen geen gymbevoegdheid heeft.
Ook Anna heeft nog geen gymbevoegdheid en daarom gymmen we
de komende 2 weken met deze groepen nog gewoon buiten op het
plein. Mocht het langer gaan duren dan zullen we natuurlijk naar
een andere oplossing gaan zoeken want ook wij willen niet dat de
kinderen te lang geen gym in de Steense krijgen.
Oud papier lijst
Bij deze flits ontvangt u vandaag ook een aangepaste oud papier
lijst. Gooi de oude dus a.u.b. weg en hang deze er voor in de plaats.
De geel gearceerde stukjes zijn gewijzigd. Op de oude lijst waren
een paar telefoonnummers foutief genoteerd.

Cursus
I.v.m. cursus zijn Annigje en José woensdag 4 september niet aanwezig.

Belangrijke data

September
02 MR vergadering
10 OV vergadering
13 Oud papier
17 Schoolarts groep 7
18 Managementoverleg
20 Comprix sportdag groep 8
20 Sportdag IKC De Vlindertuin
Oktober
2 t/m11 Kinderboekenweek
10 Tuintoneel groep 1
11 Finale Voorleeskampioen
15 Zakelijke ouderavond
16 Managementoverleg
19 t/m27 Herfstvakantie

Met vr. groet Annigje van den Berg
Sportdag IKC
Vrijdag 20 september houden we onze jaarlijkse sportdag met het
IKC. De kinderen van groep 8 hebben deze dag de Comprix
Sportdag waar ze met Marijke heen gaan.
Voor onze eigen sportdag zoeken we ouders die willen helpen met
de onderdelen. In de keuken komt een lijst te hangen waar u zich
op kunt geven. Het gaat hierbij om het ochtendprogramma.
Ook voor begeleiding van de kleutergroepjes zoeken we ouders.
We hopen dat er veel ouders ( maar ook opa of oma mag
natuurlijk) kunnen helpen en dan wordt het vast weer een heel
gezellige sportieve dag.
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