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We zijn na de vakan-

tie weer uitgerust aan 

de slag gegaan. Het 

was te merken aan de 

kinderen dat ze weer 

even moesten wen-

nen aan het ritme en 

de nieuwe klas.  Maar 

ook een feest om alle 

vriendjes en vriendin-

netjes op school weer 

te zien. Ook hebben 

we een heleboel nieu-

we leerlingen mogen 

verwelkomen in ver-

schillende groepen op 

onze school. 

 

Personeel 

Onze directeur Jos de 

Koning is deze maand 

40 jaar in dienst. Hij is 

vrijdag door het be-

stuur en zijn teams flink 

in het zonnetje gezet! 

 

Informatieavond bo-

venbouw 

Op 12 september is er 

een informatieavond 

voor de ouders van 

de leerlingen in de 

bovenbouwgroepen. 

Op deze avond wordt 

verteld hoe het eraan 

toe gaat in deze groe-

pen en hoe de kin-

deren worden  voor-

bereid op de overstap 

naar het VSO. 

 

 

 

 

Logopedie 

Onze logopediste Jana is 

nog niet hersteld. Bran-

co, de organisatie waar-

voor zij werkzaam is, 

heeft wel een vervang-

ster geregeld, Tina. De 

ouders van de kinderen 

die logopedie krijgen op 

school zullen per brief 

door Branco nader geïn-

formeerd worden. 

 

Activiteiten 

Op woensdag 18 sep-

tember gaat groep Toe-

kan weer naar de open 

dag van de Cruyff Foun-

dation. Ze gaan daar 

een leuke, sportieve dag 

beleven en mogen met 

bekende sportmensen 

op de foto. 

Absentie/verlof 

Het komt geregeld voor 

dat kinderen een af-

spraak bij de tandarts of 

huisarts hebben en dan 

voor de hele dag wor-

den afgemeld. Dat is 

niet de bedoeling. Zij 

mogen hiervoor 2 uur 

verzuimen en moeten 

voor en/of na de af-

spraak gewoon op 

school aanwezig zijn. 

Schoolkosten 

Tegelijk met deze nieuws-

brief ontvangt u ook het 

jaarlijkse overzicht voor de 

schoolkosten. Denkt u aan 

de tijdige betaling of het 

meegeven van de Ooie-

vaarspas? 

 

Gym- /zwemles 

Vorige week hadden de 

leerlingen meteen al gym-

les. Deze week zijn ook de 

zwemlessen weer begon-

nen. Op de achterkant van 

deze nieuwsbrief zetten we 

nogmaals het rooster van 

de gym– en zwemlessen 

van de groepen. Wilt u hier 

goed naar kijken en zorgen 

dat uw kind de gym– en 

zwemtas bij zich heeft op 

deze dagen? Vergeet u de 

handdoek niet? 

 

Studiedag/Prinsjesdag 

Op maandag 16 septem-

ber is alweer de eerste stu-

diedag voor het personeel. 

Dinsdag 17 september is 

het Prinsjesdag. Beide da-

gen zijn de kinderen vrij. 

 

Omgekeerde ouderge-

sprekken 

In de week van 23 t/m 27 

september vinden er weer 

omgekeerde ouderge-

sprekken plaats. Ouders 

van de (nieuwe) leerlingen 

zullen hiervoor worden uit-

genodigd door de leer-

kracht. 
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Belangrijke data: 

 

12 september 

Informatieavond 

bovenbouwgroepen 

 

16 september 

Studiedag 

Alle kinderen vrij 

 

17 september 

Prinsjesdag 

Alle kinderen vrij 

 

18 september 

Open dag Cruijff Foun-

dation 

 

23 t/m 27 september 

Omgekeerde ouderge-

sprekken 

 

2 t/m 13 oktober 

Kinderboekenweek 

 

17 oktober 

Thema-ouderavond 

Kinderboekenweek/

wereldreis 

 

21 t/m 25 oktober 

Herfstvakantie 

 

29 oktober 

Schoolfotograaf 
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