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Data:
10 september
Wild experience
groep 5 en 6
14 september
Excursie kinderboerderij
Beestenboel
groep 1

Nieuwsbrief 1
S C H O O L J A A R

2 0 1 8 - 2 0 1 9

7

S E P T E M B E R

2 0 1 8

Start nieuwe schooljaar
We kunnen terugkijken op een geslaagde eerste week. De doppers worden gebruikt voor de
voetbaltraining, buitenspelen maar ook als drinkbeker op school. Vandaag heeft elk gezin
ook de informatiegids mee naar huis gekregen. Hierin staan alle gegevens voor dit jaar en
achterin zit een kalender met hierop de belangrijke data voor dit schooljaar.
Het komende jaar gaan we weer veel activiteiten organiseren, gaan we proberen het
“leren”in de klassen nog meer zichtbaar te maken, doen we met de groepen 5 t/m 8 mee aan
de Roald Dahl week over de reuzenperzik, hebben we weer een thema week over pesten,
organiseren we leuke activiteiten in de Kinderboekenweek, hebben we weer een dag met de
hele school in de speeltuin, is er een sportdag , is er een spelletjes dag, etc… Genoeg
ingrediënten om er weer een leerzaam maar ook gezellig schooljaar van te maken.

17 september
Informatie avond
21 september
Excursie kinderboerderij
Beestenboel
groep 2
24 september
schoolfotograaf
26 september
Start kinderpostzegels
1 oktober
Studiedag
Leerlingen vrij
3 oktober
Start kinderboekenweek
De datum voor het
ophangen van de
kerstversiering is
verzet naar vrijdag
7 december.

Volgende nieuwsbrief; 5 oktober

Informatie avond
Ieder jaar is er op Aldoende een informatie avond in de klas van uw kind. Dit jaar vindt deze
plaats op maandag 17 september. De leerkracht vertelt hier over de lesstof van het jaar, de
activiteiten die op het programma staan en er worden regels en afspraken besproken. Dit jaar
is vertellen de leerkrachten ook wat een T-formulier is en waarom we deze in alle groepen
gebruiken. Ook is er de mogelijkheid om uw vragen te stellen aan de leerkracht. Het is dus
zeker de moeite waard deze avond te bezoeken. Hieronder vindt u het tijdschema;
19.00 uur groep 1 t/m 4
19.45 uur groep 5 tot en met 8

Wat wil ik zien?

Wat wil ik horen?

Wat wil ik merken?
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Overblijven op Aldoende
We zijn gestart met het overblijven in de groepen. We zien dat dit een enorme
rust geeft in de school. Voor de herfstvakantie gaan we evalueren hoe het
overblijven in de klassen verloopt. Tot nu toe zijn de leerkrachten en de
leidsters van de Berendijk erg tevreden.
Graag zouden wij zien dat ook tijdens de overblijf ons gezonde beleid wordt
voortgezet. Onze vraag aan u als ouder: een snoepje op zijn tijd is best lekker
maar wilt u letten op de hoeveelheid snoep in het lunchtrommeltje en de
frequentie waarop u snoep meegeeft? Zo doen we ons vignet "gezonde
school" ook echt eer aan.
Mocht u nog een overblijfformulier nodig hebben dan kunt u deze ophalen bij
Wendy

Jarig
September
2 Talitha Zinkstok
8 Max de Jong
16 Jessica de jager
17 Ivy kruijer
19 Oliwier Satula
21 Raphael Tsatsaronis
30 Vince Leusink

Oktober
3 Kick huisman
5 Elize Sieraad

