Nieuwsbrief, start van het schooljaar
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 31 augustus 2018
Beste ouders,
Nog een paar dagen en we gaan weer beginnen! Wij hebben er zin in! Deze week zijn alle
leerkrachten druk bezig geweest om de klassen in te richten. De kinderen zullen
nieuwsgierig zijn naar hun klasgenootjes, de meesters en juffen. Zo’n eerste schooldag
na een vakantie is voor iedereen altijd weer een klein beetje spannend (ook voor ons). In
deze Nieuwsbrief alvast wat zaken die voor komende maandag en de eerste week
prettig zijn om te weten. In de bijlage treft u nog een keer de kalender. De kalender in
Digiduif is al ingevuld. Zo spoedig mogelijk zal ik de volledige kalender ook op de website
plaatsen. Nog een paar dagen… Ik wens u en de kinderen, namens het team, alvast een
mooi schooljaar!

Gymrooster 2018-2019
Zaal Amazone door juf Friedel
Maandagochtend:
08.30 uur - 09.20 uur
groep 7
09.20 uur - 10.10 uur
groep 6A
10.10 uur - 11.00 uur
groep 6B
11.00 uur - 11.50 uur
groep 5
Maandagmiddag door juf Friedel:
13.00 uur - 13.40 uur
groep 3
13.40 uur - 14.10 uur
groep 4A
14.10 uur - 15.00 uur
groep 4B
Zaal Pax 2 door eigen groepsleerkracht:
Maandagochtend:
10.00 uur - 11.00 uur
groep 8A
11.00 uur - 11.45 uur
groep 8B
Speelzaal door meester Tool:
Maandagmiddag:
13.15 uur -14.00 uur:
groep 1/2A
14.00 uur -14.45 uur:
groep 1/2B
Zaal Pax 2 door juf Friedel:
Donderdagochtend:
08.30 uur - 09.15 uur
groep 8B
09.15 uur - 10.00 uur
groep 8A
10.00 uur - 10.45 uur
groep 6B
10.45 uur - 11.30 uur
groep 6A
Speelzaal door meester Tool:
Donderdagochtend:
09.15 uur- 10.00 uur
groep 1/2B
10.00 uur- 10.45 uur
groep 1/2A
Zaal Amzone door juf Heinen:
Donderdagmiddag:
14.15 uur - 15.00 uur
groep 7
Zaal Amazone door meester Tool
Vrijdagmiddag:
13.00 uur - 13.40 uur
groep 4A
13.40 uur - 14.10 uur
groep 4B
14.10 uur - 15.00 uur
groep 5

De zaal van de Amazone is naast onze school. De groepen die naar de gymzaal in Pax
moeten, gaan op de fiets. De leerkrachten van groep 6 zullen hier nog een mail over
sturen.
Groep 7 start aankomende maandag voor één keer eerst in de klas en gaat dan later,
samen met de leerkracht, naar de gymzaal.
Gymshirt
U kunt een gymshirt bij Marion Happel kopen voor €6,00. Marion is komende week
iedere werkdag aanwezig, behalve vrijdag.
Nieuwe collega’s
Wij mogen een paar nieuwe collega’s verwelkomen. Mirjam Pietersz zal Ellen Jansen gaan
ondersteunen bij haar IB taken. Mirjam zal op maandag aanwezig zijn. Eerder heb ik u al
gemeld dat Claudia Ritterbecks een nieuwe collega van ons is. Zij staat voor groep 6B.
Maaike Koelemijn (ma, di en do) en Renate Wickel (wo, vr) zijn de onderwijsassistentes
in de kleutergroepen.
Mariska Vedder is een stagiaire van de Linie, zij zal taakjes uitvoeren in groep 4 en
meegaan met zwemmen op dinsdag.

Deur open om 08.20 uur, start om 08.30 uur
Voor de vakantie heb ik u al gemeld dat basisschool de Wilgen vanaf nu bij ons inwoont
met twee groepen. Voor de kinderen en ouders van de Wilgen gaat (de kleuterdeur)
open om 08.15 uur. Voor de kinderen van De Octopus gaan de hoofdingang en de
kleuteringang open om 08.20 uur. Wij rekenen op uw begrip. We zullen er met elkaar
goed op moeten letten dat we om 08.30 uur met de lessen kunnen starten.

Om het overzicht voor iedereen goed te kunnen behouden, vragen wij u om ’s middags
buiten te wachten op uw kinderen. Helaas ook bij minder prettig weer.

Parkeren

Maandag zal het wel extra druk zijn met parkeren, op zo’n eerste schooldag. Houdt u
rekening met mogelijk extra drukte. Bij de school hebben wij een Kiss en Ride zone.
Hier mag u niet parkeren. Ook niet als alle parkeervakken vol zijn. Wij hopen dat veel
kinderen en ouders lopend of op de fiets naar school komen.

Een fantastisch schooljaar gewenst!
Agenda
Maandag 3 september: start schooljaar
Dinsdag 18 september: Informatieavond groep 6
Woensdag 19 september: Informatieavond groepen 1/2 , 3, 4, 5, 7 & 8
Dinsdag 2 oktober: Studiedag (alle leerlingen vrij)
Woensdag 3 oktober: Start Kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober: Dag van de leerkracht
Donderdag 11 oktober: Kijkavond Kinderboekenweek 18.30 - 19.30 uur

Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s, Saskia Jonker

