
 

 

3 september 2009 

Oproep hulp luizencontrole                                        

Er zijn al weer enkele luizencontroles geweest. Niet 

altijd zijn alle “luizenmoeders” in de gelegenheid 

om te helpen. We zoeken daarom uitbreiding voor 

deze groep.  Zou u belangstelling hebben om mee 

te helpen “kriebelen”, meldt u dan aan bij Dianne 

Tempelman ( 575636)  of bij juf Sylvia in groep 1. 

Vraag gerust hoe het in zijn werk gaat. Misschien is 

het wat voor u. Het blijkt elk jaar erg nodig te zijn. 

Gelukkig hebben de controles van de afgelopen 

weken niet tot extra maatregelen hoeven leiden. 

Wel horen we dat op andere scholen in de regio 

luizen zijn geconstateerd.  Blijft u ook regelmatig 

controleren!!! Dianne Tempelman of juf Sylvia kunt 

u altijd in geval van twijfel benaderen!! 

Informatieavond gr. 1 t/m 7.                                     

De informatieavond van maandagavond 7 

september is van 18.45  tot 20.00 uur. Onder het 

genot van een kopje koffie/thee kunt u vrij in en uit 

lopen in de groep(en) van uw kind(eren). Maak 

kennis met de leerkrachten van uw kind en kijk 

lekker rond in de klassen naar alle methodes en 

spelmaterialen die tentoongesteld liggen. Vraag 

gerust over de werkwijze en onze manieren, daar 

staan we dan voor. We hopen u allemaal te zien. 

Het is niet de bedoeling dat kinderen ook mee 

komen De leerkrachten van groep 3 houden een 

gezamenlijke informatieronde om 19.15 uur. We 

willen de ouders van de kinderen van groep 3 dan 

ook hier nadrukkelijk voor uitnodigen.  

Info groep 8.                                                          

Woensdag 9 september start juf Marjan weer in 

groep 8. Haar zwangerschapsverlof zit er dan op. 

Dit betekent  dat juf Marjan op woensdag, 

donderdag en vrijdag voor de groep staat en juf 

Saskia op maandag en dinsdag. Bij de uitnodiging ( 

zie stukje hierboven) staat niet vermeld dat de 

ouders van groep 8 ook kunnen komen. Zij worden 

binnenkort uitgenodigd. De procedure v.w.b 

verwijzing naar het voortgezet onderwijs , de 

eindtoets CITO enz. zullen hierbij centraal staan.   

 

 

 

Ook dan is er gelegenheid om ( zo nodig) even bij 

te praten met de leerkrachten. 

Ziekte                                                                                

De toestand van Paul Nuis, de man van juf Herma, 

is zorgwekkend. De uitzaaiingen van de longkanker 

zijn uitgebreid. Over de eventuele behandelingen 

wordt nog nagedacht. We doen er alles aan om 

gedurende  ev. afwezigheid vervanging zo goed 

mogelijk te regelen. We bidden juf Herma en haar 

man Gods nabijheid toe en wensen hen sterkte! 

Fietspuzzeltocht.                                                    

Onder schitterende weersomstandigheden heeft 

vorige week donderdag de jaarlijkse fietspuzzel-

tocht plaats gevonden. De “beklimming”van de 

brug over het kanaal vergde wel enige energie van 

de kleintjes maar iedereen heeft de tocht toch 

goed vol bracht. Ook na afloop op het plein was 

het erg gezellig. De oudercommissie heeft met 

glans haar eerste activiteit doorstaan. Als er tips 

zijn ter verbetering of andere opmerkingen, laat 

het ons ( school of oudercommissie) dan weten!! 

Informatiekalender.                                                     

In de kalender zijn bij het drukken in de maand 

december enkele storende fouten geslopen. Wilt u 

de volgende correcties aanpassen:                                                 

Sinterklaasviering: vrijdag 4 december ( alle 

kinderen ’s middags vrij).                               

Kerstviering: donderdagavond 17 december : 

onderbouw ( groep 1 t/m 4) in de hal ( met 

ouders)                                                      

donderdagochtend 17 december: groep 5 t/m 8 ( 

in de groep) ( zonder ouders).                                

Vrijdag 18 december: alle kinderen om 12 uur vrij. 

Geboren.                                                                         

De familie  Eksen is verblijd met de geboorte van 

een dochter: Ashurella. We willen hen daar 

uiteraard van harte mee feliciteren.   

 

  

Schooljaar 2009-2010 



Overblijven. 

Voor dit schooljaar zijn de regels voor  de TSO 

enigszins aangepast. De kinderen kunnen nog 

steeds contant betalen, maar u kunt ook een 

knipkaart kopen. Deze knipkaart is voor 11x 

overblijven maar u betaald voor 10x. ( €15,00). 

Deze kaart kunt u kopen op de eerste maandag 

(schooldag) van de maand tussen half 9 en half 10 

bij Diny Wolters. Ook voor het schooljaar 

2009/2010 dient u uw kind opnieuw op te geven 

voor structureel overblijven. De lijsten hiervoor zijn 

te verkrijgen bij de  overblijfmoeders. 

 

Met vr. gr. Diny Wolters, tso – coördinatrice. 

 

 

Belangrijke data:                                                             

7 sept.: informatieavond gr. 1 t/m 7                                                                          

16 sept.: alle kinderen vrij i.v.m. studiemorgen          

voor alle leerkrachten van de vereniging                        

17 sept.: volgende nieuwsbrief                                     

21 sept.: schoolfotograaf     

 

                                     


