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Beste ouders/ verzorgers,
De tweede week zit er al weer op. Het was voor
iedereen weer wennen om (stukje bij beetje) in het
juiste ritme te komen.
In de bijlage treft u onze activiteitenkalender. Deze
kalender is, zoals alle andere jaren, gevuld met de
gebruikelijke thema’s. Uiteraard kunnen er door
omstandigheden wijzigingen optreden maar daar
zullen we u, zoals gebruikelijk, proberen vroegtijdig
van op de hoogte te brengen.

Overig:
•

We hebben weer de standaard “luizenpluissessie”
gehad. Dit ging soepel en efficiënt. Advies blijft om
lang haar zoveel mogelijk te binden in vlechtjes, staart
of knot.

-

Zie Facebook voor actuele verslagen van
activiteiten.
Gebruik Parro voor afstemming en
informatie.
Mail of bel gerust voor andere, school
gerelateerde, zaken.

De ontwikkeling van uw kind staat bij ons centraal.
Evenals het contact met u als ouder of verzorger. In
het verlengde hiervan willen we de informatieavond
voor de kleuters en de startgesprekken voor de
midden -en bovenbouw toch doorgang laten vinden.

-

Dank

We willen u dus in de gelegenheid stellen om op
school met ons in gesprek te gaan over uw kind. Dit
met inachtneming van de RIVM richtlijnen!
De gesprekken zijn uiteraard (vanwege Covid-19) op
vrijwillige basis. We respecteren uw afweging en
indien u liever de voorkeur geeft aan een andere
wijze dan kunt u dit afstemmen met de betreffende
leerkracht.
De portfoliomappen kunnen dus ook weer naar
school.
Belangrijke data:
10
september
15
september
16
september
17
september

Start
gesprekken
Start
gesprekken
infoavond

Groep 3 t/m 8

Start
gesprekken

Groep 5 t/m 8

Groep 3 t/m 8
Groep 1 en groep 2

De leerkracht van de groep zal u verdere informatie
verschaffen over hoe alles zal verlopen.
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Gevonden voorwerpen:
We hebben nog een krat vol met gevonden
voorwerpen. Mocht uw kind wat verloren hebben op
school, wie weet zit het daarin……
Alles wat over twee weken nog niet is opgehaald krijgt
een goede bestemming.
Nieuw gezicht:
Deze week is ook Simone van der Meer op de
Wegwijzer gestart. Een nadere introductie zal nog
volgen maar we zijn in ieder geval ontzettend blij met
haar komst! Simone zal op de woensdag en
donderdag bij ons op de locatie aanwezig zijn.
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