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Groep 7-8 is terug van Texelkamp. Kinderen en kampstaf hebben genoten van
een geweldig kamp. Veel activiteiten
buiten, mooi weer, veel tijd voor elkaar
leren kennen.
We zeggen dank aan de kampstaf en de
vele ouders die kinderen en fietsen
hebben gereden naar en vanuit Den
Helder.

De komende periode
Agenda
Maandag

7 september

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8 september
9 september
10 september
11 september

•
•
•
•
•
•

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14
15
16
17
18

• 20:00 Vergadering Ouderraad
• Studiedag Team, KINDEREN VRIJ
•
•
•

september
september
september
september
september

STARTGESPREKSWEEK
STARTWEEK PROJECT ‘OCEANEN’
20:00 Informatieavond ouders gr3 (Leren Lezen)
Schoolzwemmen groep 7-8 en 5-6
Schoolfotograaf
Opening project ‘Oceanen’

Deze week: Startgepreksweek 3
De komende week is de laatste week van
de Startgesprekken. Samen met de activiteiten van de Gouden Weken leggen
we zo de basis voor weer een mooi
schooljaar.

Deze week:
Startweek project ‘Oceanen’
Dit
jaar
gaan
we
werken
volgens
de
principes
van
De
Noordwijkse Methode:
’s morgens de basis op
orde, ’s middags bieden
we de zaakvakken aan
in de vorm van ateliers.
Leerkrachten
werken
vanuit
hun
deskundigheid
en
interesses
als
vakdocent: juf Tanja biedt volgens een
vooraf vastgesteld rooster het thema

aan vanuit de invalshoek Biologie, juf
Maureen Geschiedenis en meester Ton
Aardrijkskunde.
Ook Techniek en Kunst worden in Ateliers aangeboden.

Dinsdag 8 september: Informatieavond ouders groep 3 (Leren Lezen)

De leerkrachten van groep 3-4 organiseren dinsdagavond een informatieavond voor de ouders van groep 3 over
het leren lezen.
De avond begint om 20.00 uur, de inloop
met koffie of thee is vanaf 19.45 uur.
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Woensdag 9 september:
Schoolzwemmen groep 7-8 en 5-6
Woensdag gaan
we weer schoolzwemmen. Kinderen komen
dus op de fiets en hebben hun zwemspullen
mee. Als ze niet mee
mogen
zwemmen
graag een berichtje via Parro aan de leerkracht. Kinderen fietsen in deze gevallen wel mee
naar het zwembad.

Donderdag 10 september:
Schoolfotograaf

Wat nog komen gaat
10 september: Schoolfotograaf

Donderdagmorgen komt de
Schoolfotograaf op school.
In de toelichting verderop
vindt u meer informatie.
Belangrijk: in verband met de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen foto’s
met broertjes en zusjes van buiten de
school mogelijk.

Vrijdag 11 september:
Opening project ‘Oceanen’
Vrijdagmorgen is de opening van het
project ‘Oceanen’.
De kinderen wordt gevraagd om allemaal blauw gekleed op school te komen.
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Ouderbetrokkenheid
“Wat kan ik betekenen
voor de school van
mijn (klein-)kinderen?

De TSO (‘de Overblijf’) is op zoek naar ouders of grootouders die op dinsdag of
donderdag op de standby-lijst willen.
Op deze dagen is er soms een grote groep overblijfkinderen en moet er gedraaid
worden met 2 overblijfkrachten. Het gebeurt echter wel eens dat er 1 overblijfkracht uitvalt. In die gevallen (niet structureel) is het handig als er (groot-)ouders
gebeld kunnen worden die op de reservelijst staan.
U kunt zich aanmelden bij TSO-coördinator Debby Laan (overblijvenopschool@outlook.com).

Nieuws van buitenaf
Start knutselclub ’t Trefpunt
Knutselclub ’t Trefpunt gaat weer beginnen. We geven deze informatie graag aan u
door.
Volgens schoolbeleid delen we informatie van verenigingen uit de gemeenschap en
van organisaties, mits die kinderen en hun ouders als doelgroep hebben en passen
binnen de uitgangspunten van de school.
We geven deze informatie zonder waarde-oordeel, laten het aan u over om te oordelen of u hier iets mee doet.

Knutselclub ’t Trefpunt gaat weer beginnen!
Heb je weer zin om met ons mee te gaan knutselen?!
Vanaf woensdag 16 september gaan onze deuren open!
Elke woensdagen (excl. vakantie weken)
Kinderen uit Groep 3 t/m 5 start vanaf 13:30 tot 15:00.
Kinderen uit Groep 5 t/m 8 start vanaf 15:30 tot 17:00.
Aanmelden of vragen kan via knutselclubtrefpunt@hotmail.com
of via 06-31167483 (marjo).
De contributie voor gehele knutsel jaar bedraagt €40,- (tot eind april ‘21)
Ben je nieuwsgierig of knutselen wat voor jou is,
kom gerust een keertje kijken!
Knutselclub ’t Trefpunt kan je vinden in basisschool de Akker,
ingang Peuterspeelzaal.
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Om de deuren open te kunnen houden zal er bij binnenkomst rekening
worden gehouden aan de richtlijnen van RIVM.
Wij zien je graag verschijnen
en gaan er weer een mooie knutseljaar van maken!
Tot dan,
Marjo en Mariët.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week zijn
6 september: Lindsey (gr6) en Lucas (gr6)
jarig.
We wensen jullie
een hele fijne verjaardag.

Uitsmijters

De kleuters hadden vrijdagmorgen
een interactieve voorstelling over
een koe die een boom inklom en
wat hij toen allemaalz ag. Ze hebben genoten.

