NIEUWSBRIEF
23 Augustus 2019
Welkom: maandag 8.30 uur op het schoolplein!
Maandag verwelkomen we alle leerlingen en ouders na een mooie zomervakantie.
We beginnen het schooljaar om 8.30 uur met een kort gezamenlijk moment op het
schoolplein. Om 8.30 uur zal meester Pieter Olthof als interim-directeur zich voorstellen aan
alle ouders en kinderen.
Na de opening van het schooljaar gaan alle kinderen weer voor het eerst naar binnen.
In de hal staat een kopje koffie klaar voor ouders die graag kennis willen maken met meester
Pieter Olthof. Ook als interim-directeur is het belangrijk om zichtbaar te zijn voor ouders en
kinderen.
We wensen jullie allemaal nog een goed weekend toe en verwelkomen jullie maandag op het
schoolplein!

Wist u dat?
•
•
•
•
•
•

Er liggen nog enkele gevonden voorwerpen in de school. Na de eerste schoolweek
zullen we deze opruimen.
De tuinmannen vandaag (vrijdag) de tuin rond onze school weer netjes hebben
gemaakt? We willen ze hiervoor hartelijk bedanken!
In de periode van de zomervakantie tot de herfstvakantie is meester Pieter Olthof op
maandag t/m donderdag aanwezig. Van de herfstvakantie tot de kerstvakantie is
meester Pieter Olthof op maandag, dinsdag en donderdag op school aanwezig.
We een nieuwe regiomanager voor de schoonmaak hebben en dat meester Pieter
afspraken heeft gemaakt ten aanzien van de schoonmaak van de school?
Er staat op zondagmiddag 8 september een gezellige middag gepland.
We zoeken voor onze school nog minimaal twee mensen die tussen de middag toezicht
kunnen houden op het schoolplein van 12.15 tot 12.45 uur. Er is een
vrijwilligersvergoeding hiervoor beschikbaar. Omdat we nu een aantal vrijwilligers
missen, zullen teamleden tijdelijk deze taak voor hun rekening nemen. Echter, we
vinden het belangrijk dat teamleden ook ruimte hebben voor een pauzemoment op
hun werkdag. Kortom, heeft u de mogelijkheid om 1 of 2x per week of wellicht 2x per
maand ons te kunnen helpen, dan mag u zich aanmelden bij meester Pieter Olthof.
(Dat mag mondeling, of door het sturen van een mailtje naar p.olthof@keender.nl

Informatieavond: donderdag 5 september groep ½ en instroom en groep 3
Op donderdag 5 september is van 18.30 tot 19.30 uur de informatieavond van groep ½.
Voor groep 3 start de informatieavond om 19.30 uur.
Op deze avond krijgen de ouders uitleg over wat er dit jaar allemaal geleerd gaat worden in
groep 1 en 2 en 3.

Inloopavond: maandag 9 september groep 4 tot en met 8
Op maandag 9 september is er de inloopavond van 18.30 tot 19.30. Deze avond kunnen de
leerlingen van groep 4 tot en met 8 aan u als ouders laten zien wat ze de 1e schoolweken
gemaakt hebben.

