Start schooljaar 2019-2020
Op maandag 19 augustus was de aftrap van het nieuwe schooljaar.
Alle juffen en meesters hadden weer enorm veel zin om iedereen
te verwelkomen en te zien of de leerlingen weer uitgerust en
gegroeid waren. Het was dan ook lekker druk in de hal van onze
school. Meester Rick hield een kort praatje en hierna kregen alle
leerlingen een lekker appeltje met een welkomsttekst erop om zo
te gaan beginnen met het schooljaar 2019-2020. De appels waren
geleverd door Spar de Neve.
Nieuwe leerlingen
Wij vinden het fijn dat we een nieuwe leerlingen mogen verwelkomen bij
ons op school namelijk: Ada en Rabiic.
Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op school.

Gezonde School en fruitdagen
Wij zijn sinds vorig jaar een Gezonde School en
willen dit dan ook uitdragen met groente en fruit.
Onze fruit/groente dagen zijn woensdag,
donderdag en vrijdag. Graag zien we dan ook dat
uw zoon/dochter fruit of groente meeneemt op
deze dagen. Verder willen we ook aan het milieu
en uw portemonnee denken en vragen u om uw
zoon/dochter bekers of bidons met drinken mee te
geven in plaats van pakjes drinken. Pakjes zijn in verhouding duurder dan een beker of bidon
en ook nog slechter voor het milieu.
Meester- en juffendag
Op woensdag 4 september hebben we de verjaardagen van de
meesters en juffen gevierd. De AC had voor deze dag een heel leuk
programma gemaakt en iedereen genoot er dan ook met volle
teugen van. Het was een geslaagde verjaardag voor iedereen.

AC (activiteitencommissie)
Er hebben zich voor de AC nieuwe leden aangemeld. Dit
zijn Milena, ouder van Sven en Natasja, ouder van Nikita.
Welkom binnen de AC.

Leerlingenraad
Meester Rick zal binnenkort de klassen rond gaan en een korte
uitleg geven. Leerlingen vanaf groep 4 kunnen in de leerlingenraad
en zo hun ideeën kenbaar maken. Zij kunnen meedenken over
verschillende zaken: keuze buitenspelmateriaal, vieringen, enz.
Zodra de leerlingeraad bekend is, zal dit vermeld worden in de
nieuwsbrief.
Klassenouders
Als leerkrachten kunnen we niet alles zelf regelen en hebben
we de hulp nodig van ouders, onze klassenouders.
De klassenouders van de groepen zijn:
Groep 1-2 Margo en Milena
Groep 3-4 Nathalie en Titi
Groep 5-6 Elena en Yvonne
Groep 7-8 Elena en Yvonne
Maatjes lezen
Om het leesplezier bij de leerlingen te houden, hebben we vorig
schooljaar maatjes lezen geïntroduceerd. We willen hier een vervolg
aan gaan geven omdat het een succes was. We willen 1 keer per
maand op woensdag door heel de school gaan lezen. Leerlingen van
groep 1-2 gaan iemand zoeken uit de hogere groepen om samen in
een boek te lezen.
Open ochtend Rilland
Op woensdag 2 oktober vindt er op Rilland een open ochtend
plaats binnen de vestigingen van Kibeo en alle Rillandse
scholen. Tijdens deze ochtend is er een vrije inloop voor
toekomstige leerlingen. Ouders kunnen een kijken nemen in
school en bij Kibeo.
Amaryllisbollen verkoop
Vanaf 19 september kunnen de bollen op school besteld worden
Op donderdag 3 oktober gaan we met ouders, leerlingen en team de bollen
huis aan huis verkopen. We proberen zoveel mogelijk bollen te verkopen om
met dit opgehaalde geld weer nieuw spelmateriaal aan te kunnen schaffen.
De brief hierover volgt nog.

Naschoolse activiteiten
Dit schooljaar gaan we weer een aantal naschoolse activiteiten
organiseren. We zijn nog volop bezig met het bedenken van
verschillende soorten activiteiten, wanneer alles bekend is laten we u
dat weten, zodat u uw kind kunt opgeven. We proberen de kosten hiervoor zo laag mogelijk
te houden.

Kennismakingsgesprekken
Op dinsdag 8 en donderdag 10 oktober zullen er
kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Dit gesprek willen we graag
gebruiken om met u af te stemmen wat volgens u de verwachtingen zijn
m.b.t. u kind dit schooljaar. De brief hierover volgt nog.

Verlengde schooldag
Dit schooljaar gaan we verder met de verlengde schooldag. Via de leerkracht zal uw zoon of
dochter uitgenodigd kunnen worden om na schooltijd in een kleiner gezelschap lastige
leerstof nog eens te bespreken. Deze momenten zijn vrijblijvend en dus niet verplicht.
Oproep
Graag willen wij aan iedereen vragen die kleden, lakens of
fleecedekens thuis over heeft en er niets mee doet aan ons
wil schenken, zodat de leerlingen hier hutten mee kunnen
bouwen. Inleveren kan bij juf Jacqueline.

Agenda
Onderwerp
Studiedag SOM
Schoolzwemmen groep 3-4
Schoolzwemmen groep 3-4
Inloopochtend
Open ochtend Rilland
Amaryllisbollen verkoop
HGW gesprekken
HGW gesprekken
Herfstvakantie

Omschrijving

Datum

Alle leerlingen vrij

11-09-2019
16-09-2019
30-09-2019
01-10-2019
02-10-2019
03-10-2019
08-10-2019
10-10-2019
14-10-2019
t/m
18-10-2019

Alle leerlingen vrij

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website.
Deze is vernieuwd en er is een leuke virtuele tour te zien.
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl

