
 

Nieuwsbrief week 1 

22 augustus 2019 
 

WELKOM TERUG! 
Na een lekkere vakantie zijn we er weer klaar 
voor om aan de slag te gaan. We hebben er 
zin in! We gaan er een leuk, gezellig, sportief 
en vooral leerzaam jaar van maken! 
 
INFORMATIE AVOND 
Dinsdag 3 september van 19.15u tot 20.30u is 
onze informatieavond op school. De uitnodiging 
voor deze avond krijgt u van uw kind. Onze 
leerlingen gaan deze avond organiseren en 
verzorgen en hopen natuurlijk dat u ook komt. 
Hou 3 september daarom vast vrij in uw 
agenda.  
 
  

Agenda 
Maandag 19 augustus eerste schooldag 
 

Deze en volgende maand 
26 augustus   Studiedag (alle leerlingen vrij) 
26 t/m 30 augustus  Week van het goede gedrag 
2 september   Studiedag (alle leerlingen vrij) 
3 september   Informatie avond (19.15 – 20.30uur) voor leerlingen en ouders 
4 t/m 10 september  Startgesprekken met ouders en leerlingen 
9 september   Start Thema Reis door de tijd 
16 t/m 20 september  Week van de groene voetstappen 

Regel van de week 
 

Op tijd komen 
Op tijd zijn 

Dat is waar het om gaat! 
 

Jarigen deze maand  
 
Berkay Agbulak 2 augustus 

Valentijn Huijben 9 augustus 

Ziad Asfahani Alasbahani 11 augustus 

Loubna el Mahi 12 augustus 

Juf Dijanne 13 augustus 

Juf Danielle 14 augustus 

Anil Akça 22 augustus 

Fatim Diane 24 augustus 

Mozan Osman 28 augustus 

  

 
Gefeliciteerd! 



 

NIEUWE SCHOOLJAAR 
De bezetting van de units is rond. Er verandert bijna niets. Alle juffen en 
meesters blijven. Juffrouw Inez is weer hersteld van haar knieoperatie en 
juffrouw Dijanne is weer terug van zwangerschapsverlof. Ook Juf Ans is weer 
terug na het overlijden van haar man Jan.  
 
Er zijn ook nieuwe gezichten, meneer Fred komt het hele jaar stage lopen en 
Juffrouw Mariëlla komt helpen bij de kleuters. Zij zijn er allebei op woensdag. 
 

In Unit 1 zorgen Juf Inez, juf Dinya, juf Danielle, juf Helma, juf Lilian, juf Nelly en 
Juf Mariëlla voor de peuters en de kleuters. 
 

Juf Dijanne, juf Pleun Juf José, Juf Lilian, Juf Astrid, Meneer Fred en Meneer 
Sebastiaan geven de lessen in Unit 2 & unit 3. Juf Dijanne heeft 
verantwoordelijkheid voor Unit 2, Juf Pleun voor Unit 3 en Juf José voor de 
schoolverlaters. 
 

Meneer Alex geeft de gymlessen in Unit 2 & 3 
 
OUDERKAMER 
De vakantie zit erop en ik hoop dat jullie weer veel energie opgedaan hebben 
voor dit nieuwe schooljaar 2019-2020. 
Woensdag 11 september beginnen we weer met de ouderkamer. Jullie zijn 
welkom van 8.45 uur en eindigen om 10.15 uur. 
Bij deze nodigen onze ouders alle nieuwe ouders uit voor een gezellig samen 
zijn in de ouderkamer. 
 
U bent allemaal van harte welkom voor een kopje koffie/thee met iets lekkers 
erbij. Kom gezellig kennismaken 
met elkaar in de speelzaal.  
Iedereen is van harte welkom!  
 
JUF LILIAN, JUF JOSÉ EN JUF MARIETTE 
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GYMLESSEN 
Op maandag, woensdag en vrijdag gaan Unit 2 & 3 gymmen in de gymzaal of 

buiten. De lessen worden gegeven door meneer Alex.  
 

Om goed te kunnen bewegen en in verband met hygiëne hebben wij afspraken 
over de gymkleding. De gewenste gymkleding bestaat uit;  
 Een t-shirt met korte mouwen, zonder hemd daar onder 
 Een korte sportbroek 
 Passende gymschoenen (bij binnen gym met een witte zool) 
 

Tijdens de gymles draag je GEEN hemd. Als u vindt dat uw 

kind wel een hemd moet dragen, is dat geen probleem op 
voorwaarde dat u voor uw kind een schoon hemd mee 
geeft voor na de gymles.  
 

Kinderen in Unit 2 en 3 die geen gymkleding bij zich hebben krijgen de keuze. In 
de klas werken en nablijven, of in onderkleding de gymles volgen. Het is de 
verantwoordelijkheid van ouders dat leerlingen schone gymkleding bij zich 
hebben. Wanneer een leerling regelmatig geen, of ongewassen gymkleding bij 
zich heeft, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht. 
 

Unit 1 (voorschool en groep 1-2) gymt in de gymzaal van de school. 
Gymschoenen (het liefst met klittenband of elastiek) voorzien van een naam 
zijn gewenst. Deze hangen in een speciaal tasje aan de kapstok op school. 

  

Spel van de week 
Fopbal 



 

 


