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In dit nummer o.a.:

Dit jaar stond de start van het schooljaar in het teken van “groeien”.
Na een lange zomervakantie zijn alle kinderen weer een stukje
gegroeid. De school begeleidt leerlingen bij de groei van hun
(algemene en sociale) ontwikkeling. En het team heeft de ambitie
om te groeien, we blijven ontwikkelen!
Volgende week starten we met het eerste thema van
DaM Vinci. Voor groep 1-2-3 is staat het thema zomer op het programma. Groep 4 en 5 gaan werken aan Wie ben ik en de groepen
6,7 en 8 gaan zich verdiepen in de Egyptenaren. Uitgebreide
informatie over Dam Vinci krijgt u tijdens de informatie/algemene
ouderavond 4 september a.s. De uitnodiging voor deze avond wordt
komende week verstuurd.
Binnen de schoolformatie is er ook sprake van groei.
Juf Annemarie is drie ochtenden op school aanwezig en geeft naast
muziekles ook begeleiding aan leerlingen van groep 7 en 8 en helpt
kinderen waar nodig met hun taakaanpak en sociale contacten.
In groep 7 en 8 is meester Pieter van Dijk na de zomervakantie
gestart. En op dinsdag, als meester Luuk ouderschapsverlof heeft,
geeft juf Linda Vissers dit schooljaar les in groep 4-5. Beiden zullen
zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
Wat helaas ook groeit is de verkeersdrukte op de
Burgemeester Posweg. De ouderraad en MR leden hebben met
ballonnen, borden en het inzetten van verkeersbrigadiers aandacht
gevraagd voor de verkeersveiligheid. Helpt u mee om te veiligheid
te bevorderen? Geen auto’s bij de ingang van school!
En tenslotte: de schoolpleinouders zijn op die laatste warme dagen
het welig groeiende onkruid op het plein te lijf gegaan, hebben
houtsnippers gestort, tegels gelegd enz. enz. geweldig!
Hartelijk dank!!

Informatie avond
verkeersveiligheid
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DATA
28 aug: OR vergadering
31 aug: BZJ: uitdelen flyers
4 sept: info en algemene
Ouderavond
11 sept: Sportdag gr 7/8
26 sept: Studieochtend team
Leerlingen ochtend vrij!

