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Met inachtneming van de richtlijnen. Dit vraagt
veel afstemming met u en overleg tussen
leerkrachten.

Beste ouders en-of verzorgers,
De herfstvakantie staat voor de deur en de
eerste periode van het schooljaar ligt alweer
achter ons. Wat gaat het allemaal snel.
Er waren soms spannende momenten maar we
hebben ons, samen met de ondersteuning en
begrip van ouders, er doorheen weten te
slaan. Dat brengt mij bij onderstaande
resultaat!

-

Mooier met jou
Mijn leven wordt mooier met jou.
De zon is warmer,
De wind minder guur.
De bloemen hebben meer geur.
Er vliegen meer vrolijke vlinders in het rond.
Mijn leven met jou krijgt meer KLEUR

In de klassen hebben de kinderen op zijn of
haar manier hun draai gevonden én we
merken dat ze het met elkaar fijn hebben in de
klassen. Ons leven wordt mooier in en met de
klas. Ons leven krijgt er kleur door.
Bovenstaand gedicht past goed bij de sfeer in
de klassen en op school.
Terugblik
-

-

-

U hebt gemerkt dat het thema
“kinderboekenweek” is geweest. De
leerkrachten zijn enorm in de weer
geweest om met mooie en interessante
boeken te komen. Er zijn veel boeken
uitgeleend.
De startgesprekken en infoavond
hebben plaatsgevonden. Het elkaar
“weer” ontmoeten en zaken bespreken
is als “zeer waardevol” aangegeven.
Luizenteam stond ook weer paraat. Na
de herfstvakantie volgt een nieuwe
ronde.
Het gebouw is gecontroleerd op
adequate ventilatie. Filters worden t.z.t.
vervangen, circulatie is afgesteld en er
volgen nog wat aanvullende zaken ter
verbetering.

Activiteitencommissie
-

Onze activiteitencommissie heeft haar
eerste vergadering afgerond. Het
“samenkomen” had wat hobbels maar
dat heeft de sfeer en efficiëntie niet
beïnvloed. Erg veel dank aan de
leerkrachten, ouders en voorzitster.
We proberen veel “natuurlijke”, schoolse
zaken door te laten gaan.

Aansluitend hierop zal de planning en
uitvoering van diverse activiteiten (o.a. kerst
en Sint) anders van opzet zijn dan voorgaande
jaren. De huidige omstandigheden en landelijke
bewegingen maken bepaalde keuzes
onvermijdelijk. Laten we hier vooral op een
nette en oplossingsgerichte wijze het gesprek
over voeren.
Vooruitblik

-

Er staan uitjes voor de kleuterklassen en de
klassen 5/6 gepland na de herfstvakantie. Meer
informatie kunt u uiteraard via Parro en
betrokken docenten verkrijgen.

-

“Doe-talentklas” gaat van start. Erg leuk voor
de leerlingen die o.a. hun praktische
intelligentie willen benutten.

-

Openingstijden herfstvakantie van het
zwembad staat in de bijlage.
Het wordt donkerder en kouder. Bladeren
waaien door de straten en de regen striemt in
je gezicht. Zorg goed voor jezelf en elkaar!
We wensen alle leerlingen en hun ouders
een hele fijne herfstvakantie!
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