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Schoolfotograaf
De schoolfotograaf (Mariska Cator) komt donderdag 26 september naar onze school.

Toestemming publicatie foto’s en video’s en update gegevens
De kinderen hebben vandaag een formulier mee naar huis gekregen. Zou u zo vriendelijk willen zijn dit in te vullen
en aan de leerkracht terug te geven?
We dienen tegenwoordig elk jaar opnieuw toestemming te vragen voor publicatie van beeldmateriaal. Op de
achterkant van dit formulier kunt u aangeven of iets gewijzigd is aan uw gegevens.

Gevonden voorwerpen
Er zijn nog wat spullen blijven liggen op school in de zomervakantie, die nu een
plekje hebben gekregen in de mand met gevonden voorwerpen. Deze mand
staat tegenwoordig in de ruimte van de leerkrachtentoilet.
Wanneer u nog spullen mist, neem gerust een kijkje in de mand.
Wij brengen vrijdag 30 september de overgebleven spullen naar een goed
doel.

Kind- en oudervertelgesprekken
Aan het begin van het schooljaar worden er kind- en oudervertelgesprekken gepland.
In dit gesprek staat centraal dat de kinderen en ouder(s)/verzorger(s) informatie kunnen geven, zodat de
afstemming tussen de leerkracht en kind zo optimaal mogelijk kan gaan verlopen.
Wanneer uw kind het komende schooljaar in dezelfde unit blijft, bent u uiteraard ook van harte welkom voor een
gesprek, maar begrijpen we het ook wanneer u zich niet opgeeft voor dit kind- en oudervertelgesprek.
Er hangen er bij de units intekenlijsten waarop u kunt aangeven welk moment u dit gesprek zou willen plannen.
De kinderen hebben vandaag een vragenlijst meegekregen (en deze zit ook digitaal bij deze weekbrief). Deze
kunt u vooraf invullen ter voorbereiding van dit gesprek, wanneer u dat prettig vindt.

Schoolgids
We voeren momenteel de laatste wijzigingen aan de nieuwe schoolgids door en verwachten deze volgende week
naar u te kunnen sturen.

Onderbroeken nood in de onderbouw!
Voor kleine ongelukjes in de onderbouw zoeken wij onderbroeken. Wie heeft er thuis nog wat liggen wat wij mogen
gebruiken?

Gymlessen
De leerlingen van de bovenbouw gymmen iedere woensdag van 8.30 uur tot 9.45 uur in de gymzalen van de
Pontes. De kinderen mogen zelf naar de Pontes lopen of ervoor kiezen vanaf school met de meester en juf mee te
lopen.
De leerlingen van de middenbouw gymmen iedere woensdag van 9.45 uur tot 11.00 uur. Voor de gymlessen
verwachten wij alle kinderen in gymkleding en gymschoenen. Gymschoenen vinden we belangrijk i.v.m. de
veiligheid.
De leerlingen van de onderbouw gymmen minimaal 1x per week in het speellokaal. Ook als het geen weer is om
buiten te spelen, gaan de kinderen spelen in het gymlokaal. Uw kind krijgt een tas met naam van school voor de
gymschoenen of balletschoenen. Verder hebben ze geen gymkleren nodig!
Deze tas blijft op school en hangt aan hun kapstok.
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