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Aula  

Komende woensdag wordt  de laatste hand gelegd aan de 
herinrichting van de aula. 
De collega’s die zich hiermee bezig hielden, wachten nu nog op 
de laatste meubels, die volgens de toezegging aanstaande 
woensdag alsnog geleverd worden. Dan zijn de ingang van de 
school en de aula opgeruimd en opgeleukt.  
Met een nieuw kantoor voor juf Astrid, een comfortabele 
zitbank voor bezoek bij de entree, werkplekken voor de kinderen 
op de gang ernaast en in de aula nieuwe kapstokken, zitjes en 
tafels. Ook  de muren zijn opgefrist.  
We hopen dat u het mooi vindt! Loop woensdagavond gerust 
even door de aula om het te bewonderen.  
 

 

Afstemmingsgesprekken  

Op 6 september krijgt u via Klasbord van de groepsleerkracht de 
mogelijkheid om u digitaal in te schrijven voor de 
afstemmingsgesprekken. 
We verwachten op die momenten alle ouders (en in groep 5 t/m 
8 ook de kinderen) te spreken. 
 

 

Informatieavond   

Op 7 september zijn de informatieavonden in alle groepen. U 
kunt naar de klas van uw kind zonder opgave vooraf. De inloop is 
vanaf 18:45u. met een kopje koffie of thee. Om 19:00u. zullen 
we echt starten met de presentatie. 
 

 

Verkeersweek  

Op 12 en 13 september houden we weer een verkeersweek. Dat 
betekent dat we ouders en kinderen uitdagen om met de fiets of 
lopend naar de school te komen. Het liefst altijd, maar in elk 
geval zo veel mogelijk. Of, als dat niet lukt, streven we ernaar de 
omliggende straten vrij te houden van autoverkeer. 
Dit uiteraard allemaal om de route naar school zo veilig mogelijk 
te houden voor onze kinderen. 
 

 

Lesvrij  

Op 26 september is er een lesvrije dag. Deze studiedag besteden 
we in het team aan nascholingsactiviteiten, afstemming en 
voorbereiding.  
 

 

Nieuwsbrief  2, september  
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KOELKASTLIJSTJE 
6 sept. 
7 sept. 
7 sept. 
8 sept. 
12 en 13 sept. 
13 en 14 sept. 
15 sept. 
20 sept. 
23 sept. 
26 sept. 
29 sept. 
5 okt. 
5 t/m 16 okt. 
5 t/m 7 okt. 
7 okt. 
11 okt. 
17 okt. 
21-30 okt. 
1 nov. 
4 nov. 

Uitnodiging Afstemmingsgesprekken 
Inloop groep 1 t/m 3 
Informatieavond 
In formatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders 
Verkeersweek 1 
Afstemmingsgesprekken 
Inloop groep 1 t/m 3 
MR vergadering 
Inloop groep 1 t/m 3 
Lesvrije dag 
Inloop groep 1 t/m 3 
Inloop groep 1 t/m 3 
Kinderboekenweek 
Uitstapje groep 7 
Nieuwsbrief 3 
Creamiddag 1 
Inloop groep 1 t/m 3 
Herfstvakantie 
Herfstfeest kleutergroepen 
Nieuwsbrief 4 

 


