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In dit nummer: 

Gym 

Beste ouders,  

Maandag start het nieuwe schooljaar.  

In deze nieuwsbrief delen wij alvast een 

aantal zaken.  

Er is een wijziging voor de gymdagen: 

Op maandagochtend krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 

8 les van meester Eric.  

Op donderdagmiddag gaan de groepen 5 t/m 8 gymmen 

Op vrijdagmiddag groep 3/4 naar de gym.  

 

Uw kind heeft voor deze lessen gymkleding en gymschoenen 

nodig. 

Welkom op school! 

Na 6 weken vakantie is het echt weer zo ver.  

De leerkrachten hebben de groepen al klaar gezet en zijn klaar om 

de kinderen op maandag te verwelkomen! 

De ouders mogen op de eerste schooldag mee om een kijkje te ne-

men in de nieuwe groep. Er zal een kopje koffie of thee klaar staan. 

Deze eerste koffieochtend zal duren tot 09.00 uur. 

Neemt u meteen een kijkje tussen de gevonden voorwerpen? 

TSO 

Dit schooljaar starten we met de TSO assistent. 

Wilt u uw kind laten overblijven dan kunt u de dagen online  

aangeven.  

 

Heeft u zich nog niet aangemeld op de site?  

Dan kunt u de brief met de registratiecode ophalen  

op het kantoor van de directeur.  

De school heeft voor de ouders een kalender ontworpen, zodat u 

op de hoogte bent van alle extra activiteiten. Deze ligt helaas nog 

bij de drukker; zodra deze geleverd is ontvangt u er een.  

Kalender met activiteiten 

Op maandag 3 septem-
ber komt de schoolfoto-

graaf langs! 

In de week van 3 september 
vinden er startgesprekken 
plaats. U krijgt hiervoor een 
uitnodiging van de leerkracht. 

U kunt zich via Social Schools 
3.0 intekenen.  
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Kalenderactiviteiten 

 

 27 aug welkom op school  

 3-7 sept startgesprekken 

 3 sept schoolfotograaf 

 18 sept  informatieavond 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op  7 september. 

 

U ontvangt deze week ook een hulpouderformulier waar-

op u kunt aangeven bij welke activiteiten u mee zou kun-

nen helpen. 

Denkt u aan het downloaden 

van Social Schools 3.0! 

Dan blijft u op de hoogte van 
de activiteiten in de groepen.  

https://itunes.apple.com/us/app/social-schools-3-0/id1331861040?mt=8C:/Users/Eigenaar/Documents/170316_prinsiwllemalexander

