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inde vaka

Verjaardagen en welkom!

Beste ouders/ verzorgers,

Wie is er jarig?

De kinderen zijn het schooljaar goed begonnen.
We zitten ‘er’ allemaal weer lekker in. Voor de
kinderen van groep 3 is het natuurlijk heel
spannend om te starten met het ‘echte’ leren
lezen, schrijven en rekenen. Maar het was extra
spannend dit jaar, omdat ze maar liefst twee
nieuwe juffen kregen (de juffen vonden het
stiekem zelf ook wel spannend). Gelukkig gaan de
kinderen huppelend naar school en weer fluitend
naar huis en daardoor hebben juf Ellen en juf
Jacqueline het ook naar hun zin!
Ook groep 7/8 kreeg een nieuwe juf, Juf Felicity
(alhoewel zij al een bekend gezicht in de school
was). Hier hoor ik ook positieve geluiden van
zowel de kinderen als van de juf!
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Er is nog geen bericht over wanneer juf Amber
haar werk weer kan oppakken. Zodra ik hier meer
over weet laat ik u dat weten.

Van harte gefeliciteerd!!!

Welkom:
Amira en Louis
We wensen jullie een fijne
Bosranktijd toe!

Informatieavond

Belangrijke data komende tijd.

Op maandag 1 oktober houden alle groepen hun
informatie- avond.

Check ook onze DigiDuif agenda!

Groep 1 /2, 3, 4/5
kinderen)

18:00-19:00 uur (met

Groep 5/6, 7/8
kinderen)

19:15-20:15 uur (zonder

Algemene informatie 20:15-21:15 uur (zonder
kinderen)
Het is van groot belang dat u bij de informatie avond van de groep van uw kind bent! Tijdens
deze informatie-avond vertelt de leerkracht u:





Wat de kinderen dit jaar gaan leren,
Hoe ze dat gaan leren,
Waar u als ouder rekening mee moet
houden,
Praktische informatie.

Voor het eerst zullen de kinderen van de groepen
1/2, 3, en 4/5 voor een deel zelf aan u vertellen hoe
het allemaal gaat op school!!! De kinderen van de
groepen 1 /2, 3 en 4/5 gaan dus mee naar school.
Om 19:00 mogen zij weer naar huis.
Om 20:15 uur zal de MR verslag doen van het jaar
2017-2018 en zal de OR de financiën van 20172018 verantwoorden, waarin verslag gedaan
wordt van wat er onder andere met uw
ouderbijdrage gebeurd is.
Uiteraard staat de koffie en thee klaar!
We hopen u allemaal te zien op 1 oktober!

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Susanne Pedersen.
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