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Informatieavond
We nodigen u van harte uit voor de informatieavond volgende week
dinsdagavond. We hebben de volgende indeling voor u gemaakt:
18.30 uur
groep 1/2a en 1/2b – groep 3
19.00 uur
groep 4, 5 en 6
19.30 uur
groep 8 en 7-8
De ouders van groep 7 worden door meester Paul en juf Sonja op een
later moment uitgenodigd, rekening houdend met de privé situatie van
juf Sonja.
U kunt tijdens de infoavond informatie verwachten over de inhoud van
ons onderwijs aan uw kinderen en U kunt uw vragen stellen. U zult
kennis maken met de leerkracht van uw kind. Die avond is het niet
mogelijk om het specifiek over uw kind te hebben. Dat doen we graag
een ander moment en op afspraak als we dat met elkaar nodig vinden.
Voortgangsgesprekken, dus inhoudelijk over het onderwijs aan uw kind,
het welbevinden en de betrokkenheid, worden begin november met
ieder van u gevoerd. U wordt voor deze gesprekken uitgenodigd door
de eigen groepsleerkracht.
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Gymlessen
Meester Chukri heeft zich
donderdag aan de kinderen
voorgesteld en vanaf vrijdag 6
september zijn de gymlessen
gestart. Meester Chukri heeft er
veel zin in en wij wensen hem
een goede start toe.

Formatie
De formatie voor u nog een keer in één overzicht. De groepen zijn als
volgt bemand:
Groep 1/2a
Juf Silvia en juf Merlien
Groep 1/2 b
Juf José en juf Merlien
Groep 3
Juf Anouk en juf Winnifred
Groep 4
Juf Sharon
Groep 5
Juf Tamara en juf Anouk
Groep 6
Juf Annemarie
Groep 7
Juf Sonja en meester Paul
Groep 7-8
Juf Semra en juf Winnifred
Groep 8
Juf Christie en juf Thea
Juf Merlien is helaas ziek. We verwachten haar eind volgende week
weer op school.

Reminder Sporttalent
Om bij Sporttalent over te blijven hebben we van u een inschrijving
nodig. Dat kan bij juf Anja.

Koptelefoons
Alle kinderen hebben vanaf
groep 3 een eigen koptelefoon
nodig om met de chromebooks
en de tablets te werken. Fijn als
u daarvoor kunt zorgen.
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