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Agenda:
 06-09: informatieavond
 12-09: stakingsdag,
kinderen zijn vrij
 13-09: nieuwe Montestory
 19-09: jaarmarkt,
kinderen vrij
 25-09: spreekuur Go
voor jeugd

De komende periode
zijn jarig:
Augustus:
30 Sem de Wolf
September:
2 Mare van der Helm
5 Abel van der Meij
5 Teun van der Meij
6 Yoni Derksen
9 Kilian van Balen
10 Feline Wesselius
10 Viggo Wesselius
18 Jonathan Tobias
22 Dominik Steenvoorden
23 Julia Cmilnakova
24 Seppe Borst
24 Aya Chemlali
25 Milan Lette
26 Birgid de Rijk
30 Sterre van Es
Van harte gefeliciteerd!
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Een warm welkom
Wat was afgelopen maandag een fijne
dag! Het is altijd spannend zo’n eerste dag
van het schooljaar, zeker als dit in een
nieuwe functie en in een nieuwe omgeving
plaatsvindt. Wat is het dan leuk om zulke
enthousiaste kinderen en ouders te zien
en te spreken. Uiteraard werden de kinderen nog enthousiaster toen ze, voor mijn
verjaardag, een lekker ijsje kregen. Er is
zelfs voor me gezongen. Ik wil hierbij de
wens uitspreken dat we de goede contacten als gezamenlijke opvoeders van uw
kind(eren) continueren en dat u zich vrij
voelt om langs te komen wanneer er iets
is. Andersom zal dit ook het geval zijn. Ik
hoop u allen te zien bij de informatieavond
op 6 september a.s.! We gaan er samen
een mooi schooljaar van maken.
Gregory Grampon

Ben vervangt Cindy in ieder geval tot aan
de herfstvakantie. Op korte termijn zal ik
u meer duidelijkheid geven over de verdere invulling van Cindy’s zwangerschapsverlof.
Lisette vervangt Esther op de donderdag
en de vrijdag tot aan de herfstvakantie.
Stakingsdag 12 september
Zoals u ongetwijfeld gehoord heeft, hebben de bonden een nieuwe stakingsdag
uitroepen. Ons bestuur heeft besloten
deel te nemen en dus zijn de kinderen op
woensdag 12 september vrij. U wordt hier
op korte termijn verder over geïnformeerd. Mocht u voor die tijd vragen hebben, kunt u altijd bij de directeur terecht.

Nieuws uit de OB
Het was fijn om alle kinderen weer te zien
na zo'n lange vakantie! Een aantal kinderen startte aanvankelijk nog wat verlePersoneel
gen en afwachtend, inmiddels voelt het
In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt
voor veel kinderen weer veilig en veris het altijd een hele opgave om de kintrouwd en lijkt iedereen weer zijn/haar
deren te laten genieten van goed onderplekje in de groep te vinden.
wijs gegeven door goede, geschoolde leid Het is prettig dat u uw kind zelfstandig
(st)ers. Met dank aan de inspanningen van naar binnen laat komen. Zo kunnen wij
vorig schooljaar en de inzet van alle team- alle kinderen gelijk zo goed mogelijk zien
leden is het ook dit jaar gelukt om de foren helpen waar dit nodig is.
Na schooltijd bent u allen van harte welmatie rond te krijgen. Een overzicht per
kom in de groep(en)van uw kind(eren)
groep:
ook al zijn de betreffende leerkrachten
Groep A: Diana en Mirjam
daar niet. Als het goed is kan uw kind u
Groep B: Tina en Ester
van alles vertellen over de werkjes in de
Astrid ondersteunt de OB
klas. Mocht u het prettig vinden even met
de leerkracht te spreken dan kunt u hierGroep C: Suzanne
voor altijd na schooltijd bij ons terecht.
Groep D: Mark en Gregory
Indien het niet schikt, maken wij graag
Groep E: Marjolein en Lilian. Lindsey vanaf een afspraak met u op korte termijn.
de herfstvakantie. Inge ondersteunt extra
Aankomende donderdag, 6 september,
nodigen wij u van harte uit op de informain groep E
tie avond.
Groep G: Ben en Judith
Groep H: Esther en Lisette

In de bijlage bij deze Montestory krijgt u alvast de informatie welke wij op deze avond
zullen toelichten en waarover u vragen kunt
stellen.
Wij zoeken:
Bibliotheekmedewerker
Hulp bij
rekensprint en
lezen midden– en
bovenbouw op dag
naar keuze
Reserveouders
overblijf

Ook laten wij u kennis maken met onze
(Montessori) materialen, welke wij in onze
groepen inzetten.
Verder bij deze Montestory een bijlage over
het thema: Eigen omgeving, waar wij komende weken met de kinderen aan werken.
Bij elk nieuw thema ontvangt u deze ouderbrief. U bent dan op de hoogte van leerdoelen en -inhouden, en kunt hier eventueel ook
thuis woorden/liedjes van terug laten komen.

Tuinhulp
Luizenpluizers
voor de bovenbouw

Naast u te informeren over de onderwijsinhoud willen wij middels deze thema ouderbrief het voor u en uw kind(eren) makkelijker
maken om thuis te praten over school.
Waarschijnlijk is het u ook opgevallen dat er
in de gang het kamertje van Aagje en de
Stampertjes uit het boek Pluk van de Petteflet is gemaakt. Voor deze hoek zijn wij
nog op zoek naar een plantenspuit (wit of
roze) en een plumeau. Hopelijk kunt u ons
daaraan helpen. Graag lenen wij deze voor
een maand. Alvast hartelijk dank en graag
tot 6 september op de informatie avond
Nieuws uit de MB
Nieuwsbericht van Simeon, groep C
(Taal:Doen opdracht):
Onthoud het goed, Sinterklaas komt eraan. Blijf eraan denken dat woensdag 5
december 2018 vanaf 08:30 tot en met
12:30 Sinterklaas in de school is!
In de middenbouw is het feest, want het
nieuwe schooljaar is begonnen! Dit jaar
vieren we dat niet met twee, maar met
drie groepen! De kinderen komen er
steeds meer achter hoe je (ook alweer)
werkt in de middenbouw. Wij vertellen ook
u er graag alles over en nodigen u dan
ook van harte uit bij de informatieavond
die komen gaat. We beginnen met de
bouw om u uit te leggen hoe een dag van
uw kind eruit ziet. Ook vertellen wij hoe de
drie groepen zullen samenwerken, hoe
het gymrooster in elkaar zit en wat de
speerpunten in de middenbouw zijn dit
jaar, zodat u thuis gerichte vragen aan uw
kind kunt stellen. Daarnaast is ruimte om
kennis te maken met, of vragen te stellen
over het materiaal in de klas. Overige informatie is te vinden in bijgevoegde informatiebrief.
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Daarin vindt u ook informatie over de spullen
die de kinderen nodig hebben op school. Wij
hopen dat na de eerste week alle kinderen
compleet zijn met hun etui, plantje en luizenzak. Graag uw aandacht hiervoor. Zien we u 6
september?
Wij zijn voor het nieuwe schooljaar weer op zoek
naar enthousiaste biebouders. Dus vindt u het
leuk om met leerlingen op ontdekking te gaan
naar een passend leesboek, te ontdekken wie de
echte boekenwurmen van de school zijn en stiekem zelf ook een hoofdstukje te lezen van die
prachtige nieuwe kinderboeken die wij afgelopen
jaar hebben kunnen aanschaffen? Dan zijn wij op
zoek naar u!
Op maandag en woensdagochtend kunnen wij
nog hulp gebruiken. Het gaat om de ochtend van
half 9 tot 10 uur, samen met een andere ouder,
eventueel om de week. Lijkt het u leuk, maar past
de middag beter? Enthousiasme is altijd welkom!
De aanmeldingen graag bij Suzanne uit groep C.
Activiteitenrooster
U krijgt in een aparte mail het activiteitenrooster
voor dit schooljaar toegestuurd. Mocht u deze
liever uitgeprint ontvangen, kunt u even bij de
directeur binnen lopen.

Vakantierooster 2018-2019
1e schooldag: 27 augustus 2018
Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie: 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsdag: 30 en 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2019

