Week 35

2018-2019

Wij zijn er klaar voor aanstaande maandag.
Belangrijke data:
06 september
Start met HVO en GVO
13 september
Wandel tweedaagse: 1ste dag
14 september
Wandel tweedaagse: 2de dag
Volgende Flits meer data om alvast te noteren.
Onderbouw
Aanstaande maandag starten wij het schooljaar. We hebben nieuw spelmateriaal; het lokaal ingericht
met hoeken, structuur overzicht, e.a. zaken. Wij hebben er zin in.
Een paar afspraak dingen:
- Jullie mogen de tassen in een gekleurde bak doen en samen met de kinderen kiezen wij tijdens de
eerste dagen een vaste bak uit.
- Willen jullie aanstaande maandag een foto meenemen van jullie vakantie?
- Denken jullie aan het meenemen van de gymspullen? (Graag makkelijke schoenen en in een tas met
naam)
Deze week is Carina eenmalig op de woensdag en Manja op de vrijdag.
F(G)ruitdagen
We willen dit schooljaar de woensdag, donderdag en vrijdag omdopen tot groente- en fruitdagen.
(gruitdagen). Zoals iedereen weet is het goed voor de gezondheid om fruit en groente te eten.
Bovendien komen de kinderen op deze manier in aanraking met fruit of groente, die ze misschien niet
kennen. Goed nieuws! Onze school zal ook dit jaar weer proberen mee te doen met het project EUschoolfruit. (We hebben ons ingeschreven en wachten af of we worden ingeloot.) Als het lukt, betekent
het, dat alle kinderen vanaf 14 november op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit krijgen
aangeboden. We laten dat zsm weten.
Het zou geweldig zijn als de kinderen tijdens de gruitdagen ook op een gezonde manier trakteren,
maar we snappen ook dat snoepen bij een feestje hoort. We zouden het op prijs stellen als de
traktaties voor de juffen en meesters van gezonde aard zijn.
Mededelingen bovenbouw
Willen de kinderen die nog geen etui op school hebben liggen er een van huis meenemen?
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Gevonden voorwerpen
Maandagochtend liggen de gevonden voorwerpen nog één keer op de tafels in het leerplein
(gymtassen, shirts, bekers, brooddoosjes). Kijk alsjeblieft of er iets van je bij zit. Niet opgehaald, dan
brengen wij de waardevolle spullen naar de kringloop en is de bak weer leeg.
Schooltijden op een rij
Om 08.00 uur zijn de kinderen van harte welkom. De kinderen spelen buiten op het plein.
Om 08.15 uur is er een leerkracht buiten als pleinwacht en de kinderen mogen naar binnen, of lekker
buiten blijven spelen.
Om 08.25 uur gaat de bel en nemen (eventueel) ouders afscheid, zodat dan we kunnen beginnen in
de groepen.
Kinderen die na 08.30 uur binnen komen zijn in pricipe te laat. Is je kind na 08.35 uur er niet, dan
zullen we navraag doen. (Bellen, navragen andere ouders, net zollang tot we weten waar je kind is.)
We moeten “te laat” komers” melden in ons administratie systeem.
Uit de middenbouw
Pennen, potloden, gummen liggen voor de kinderen klaar maandag. We hebben we
een gezamenlijke reservevoorraad en zijn etuis niet nodig.
De dere jaars nemen een ringbandmap, gelieve met een harde kaft met 23 ringen
mee. Na maandag vertellen de kinderen waarom en de bedoeling.
De vierde en vijfde jaars nemen een koptelefoon of oordopjes mee.
Help je mee je kind eraan herinneren?
Gymtijden midden- en bovenbouw
Om de effectieve gym-tijd te verhogen is het gymmen verplaatst naar de woensdag. We beperken zo
de reistijd. Hierdoor zullen de kinderen anderhalf uur vol kunnen besteden aan sport en spel. Na drie
kwartier houden we een kleine pauze, waarin de kinderen kunnen even wat drinken en eten.
Middenbouw:
08:30 uur Vertrekken we met de bus vanaf school richting Veluwehal,
10:30 uur Arriveert de bus weer op school.
Bovenbouw:
10:15 uur Vertrekken we met de bus vanaf school richting Veluwehal,
12:15 uur Arriveert de bus weer op school.
Wandel-tweedaagse
“Save the date”.
Donderdag 13 en vrijdag 14 september organiseren we onze 13e wandel-tweedaagse. Een spektakel
voor jong en oud, voor onze kinderen, ouders, opa’s en oma’s.
Altijd een gezellig moment om elkaar te ontmoeten en de kans een prestatie van formaat neer te
zetten.
De start zal tussen 18.00 en 18.30 uur zijn. Details kun je lezen in de volgende Nieuwsflits.
We rekenen op een grote opkomst, dus hou de data vrij in je agenda!
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