Welkom!
Na een lange vakantie waarvan iedereen hopelijk genoten heeft
en uitgerust is gaan we maandag 29 augustus weer van start en
we hopen iedereen dan weer gezond en wel te kunnen
ontmoeten!
Er is al heel hard gewerkt op school. Er is wat verbouwd ,de
lokalen zijn al ingericht , de spullen staan klaar en we hebben er
weer zin in!
Alle kinderen komen maandag naar de Celebesstraat en daar
gaan we de eerste week aan elkaar wennen, samen een groep
vormen en regels afspreken.

Op tijd komen
Wij grijpen het begin van het jaar aan om de regels weer even helder en duidelijk te maken:
De school gaat om 8.20 uur open en om 8.30 uur moeten alle leerlingen in de klas zitten en
begint de les.
De komende tijd zullen we hier extra op controleren en zijn er de volgende afspraken:
De leerkrachten houden exact bij welke kinderen niet om 8.30 uur in de groep zijn. Zij
nemen contact op met ouders wanneer kinderen te laat in de klas zijn.
Wanneer leerlingen meerdere keren te laat komen volgt er een gesprek met de directie. De
insteek van dit gesprek is vooral om te kijken waar er oplossingen gevonden kunnen worden
en welke hulp nodig is.
Wanneer de leerlingen opvallend vaak afwezig zijn zullen de afspraken ook gelden. Wanneer
de leerlingen vaak ziekgemeld worden moeten wij stappen ondernemen om te onderzoeken
of die ziekmeldingen een dieperliggende oorzaak hebben. Wanneer uw kind opvallend vaak
ziekgemeld wordt krijgt u een uitnodiging van de leerkracht om hierover in gesprek te gaan.
Wij willen de zorgen graag delen en meedenken in oplossingen. Eventueel kunnen we de
hulp inschakelen van de schoolarts.

Leerkrachten en groepen
Helaas is juf Lindsey nog niet voldoende hersteld om voor de groep te kunnen . wij zijn heel
blij dat juf Maaike voorlopig de juf van groep drie zal zijn.
Groep
1/ 2
Juf Bianca Juf Bianca
3
Juf Laurey Juf Maaike
4
Juf
Juf Natasja
Natasja
5
Meester Meester
Wessel
Wessel
6/ 7 Juf Marije Juf Marije
7/ 8

Juf
Maaike

Juf Laurey Juf Bianca Juf Bianca
Juf Maaike Juf Maaike Juf Maaike
Juf Natasja Juf
Juf
Monique
Monique
Meester
Meester
Meester
Wessel
Wessel
Wessel
Juf
Juf Marije Juf Marije
Monique
Juf Mirjam Juf Mirjam Juf Mirjam Juf Mirjam

Kennismaken
U krijgt binnenkort een uitnodiging van de leerkracht van uw kind voor een 10 minuten
gesprek . De bedoeling van dit gesprek is om elkaar te leren kennen en belangrijke dingen
uit te wisselen . U wordt van harte uitgenodigd om samen met uw kind te komen.
Donderdag 22 september is er een informatieavond op school voor alle ouders. HU krijgt
hiervoor nog een aparte uitnodiging.
Schoolreis
Vrijdag 30 september gaan de kinderen van groep 1-7 op schoolreis. U krijgt hierover nog
informatie. Groep 8 gaat aan het eind van het jaar.
Belangrijke data in september
Dinsdag 30 augustus: Juf Bianca heeft een cursus er staat een invaller voor groep 1 en2
Vrijdag 2 september: de schoolfotograaf komt op school
Maandag 5 – vrijdag 16 september: 10 minuten gesprekken
Dinsdag 20 september: margedag de kinderen zijn vrij
Donderdag 22 september: informatieavond voor alle groepen
Vrijdag 23 september: streetdance clinic voor alle groepen op school
Vrijdag 30 september : schoolreis voor groep 1-7

Vakanties en margedagen schooljaar 2022-2023
Margedag
di 20 september 2022
Herfstvakantie
ma 17 okt t/m vr 21 okt 2022
Margedag
wo 26 oktober 2022
Kerstvakantie
ma 26 december 2022 t/m vr 6 januari 2023
Margedag
ma 20 februari 2023
Voorjaarsvakantie
ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023
Margedag
do 30 maart 2023
Margedag
do 6 april 2023
Goede Vrijdag
vr 7 april 2023
Tweede Paasdag
ma 10 april 2023
Meivakantie
ma 24 april t/m vr 5 mei 2023
Koningsdag
valt in de meivakantie (do 27 april 2023)
Bevrijdingsdag
valt in de meivakantie (vrij 5 mei 2023)
Hemelvaart + extra vrije dag
do 18 en vr 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag
ma 29 mei 2023
Margedag
di 27 juni 2023
Margedag
vr 21 juli 2023
Zomervakantie
ma 24 juli t/m vr 1 september 2023
Gronings Ontzet
ma 28 augustus 2023
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