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Van de directietafel
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Maandagmorgen is er een prachtige foto
gemaakt van de kinderen en de aanwezige teamleden. Deze foto is met
begeleidend tekststukje in het dagblad Tubantia van dinsdag 5 september
geplaatst, als aftrapmoment voor het schooljaar 2017-2018 van de basisscholen
in de Hof van Twente. Een mooi stukje PR dus.
De kleine schooljaargids met alle belangrijke gegevens zal zo snel mogelijk aan
de kinderen worden meegegeven. De nieuwsbrief ontvangt u per mail en de
meest recente hangt altijd op het bord in de hal.
Zwemmen en gymnastiek
Vanaf maandag 11 september gaan we tot aan de meivakantie wekelijks met de
kinderen van groep 4 t/m 8 naar het zwembad in Markelo. De bus vertrekt om
10.30 uur en zal tussen 12.00 en 12.15 uur terug zijn op school.
Op donderdagmiddag gaan we met de groepen 4 t/m 8 met de bus naar de
sporthal in Diepenheim. Hier krijgen de kinderen les van juf Lieke en onze
buurtsportcoach juf Milou.
Denk even aan:
 Gymschoenen (geen zwarte zolen!) en sportkleding zijn verplicht
 Na de gymles douchen alle kinderen, dus een handdoek om je af te
drogen mag niet ontbreken! Kan uw kind niet meedoen of douchen, geef
dit dan aan de leerkracht door.
 De kinderen mogen zowel tijdens het sporten als tijdens het
zwemmen geen sieraden dragen.
meester Rob

Overzicht van de
activiteiten.
1e keer gymmen
Donderdag 7 sept.
Groep 4 t/m 8
1e keer zwemmen
Maandag 11 sept.
groep 4 t/m 8
Kinderboekenweek
4 t/m 13 oktober
Nader bericht volgt.
Verlichte
avondwandeling
6 en 7 oktober
Herfstvakantie
23 t/m 27 oktober

Gesprekken met ouders en kind.
Dit jaar willen de leerkrachten voor de eerste keer deze gesprekken gaan houden
en wel in de komende weken.
Het doel is om samen een goede start te maken in het nieuwe schooljaar: wat
zijn de verwachtingen, waarmee kan het kind ondersteund worden, welke
wensen zijn er, etc.
Afspraken hiervoor worden met alle ouders apart gemaakt.
Informatieavond
De informatieavond zal dit jaar worden gecombineerd met
de Zakelijke Ouderavond. In overleg met de ouderraad zal
zo spoedig mogelijk een datum worden geprikt voor deze
avond.

Leesmoeders groep 4,5 en 6
Wie wil er op vrijdagmorgen aan het begin
van de ochtend helpen met het lezen in
bovenstaande groep? Opgeven bij één van
de leerkrachten.

Juf Ineke en juf Sabine
Beide juffen beginnen aan het re-integratietraject. Voor juf
Ineke is dat op dinsdagmorgen en donderdagmiddag en
voor juf Sabine op maandagmorgen en woensdagmorgen.
We zijn blij dat ze al weer zo ver hersteld zijn. Juf Marlies
blijft de vervanging vervullen en is op de achtergrond
aanwezig.

Schoolmelk en schoolfruit
Als uw kind dit jaar schoolmelk wil drinken,
dan kunt u dit doorgeven aan juf Lieke.
We hebben ons ook dit schooljaar weer
opgegeven voor schoolfruit en hopen dat we
weer ingeloot worden hiervoor.

