Nieuwsbrief
Datum: 6 september

Agenda
16 september
Week van 16 september
17 september
19 september
23 september
25 september
2 oktober-11 oktober
4 oktober

GMR
Op voeten en fietsen naar school
Prinsjesdag
Schoolreis groep 1-6
8.30 uur inloopochtend
kinderpostzegels
kinderboekenweek
Dierendag
Nieuwsbrief

Schoolgids

8

In de bijlage treft u de schoolgids aan van 2019-2020. Deze is goedgekeurd door de MR.

Gezonde hap
Gezond zijn is een groot goed en niet vanzelfsprekend. Ter bevordering van een goede
gezondheid is het belangrijk dat men gezond eet en drinkt. Gelukkig zien we dat de meeste
ouders dit ook belangrijk vinden en geven de kinderen dan ook fruit en suikervrij drinken mee.
We hopen dan ook dat iedereen hier aan mee doet. Wanneer uw kind een suikerhoudende
snack bij zich heeft dan zal het mee terug gaan naar huis.

Inloopochtend
Op maandag 23 september is er een inloopochtend. Deze start om 8.30 uur. U mag dan tot
9.00 uur komen kijken in de groep van uw kind

Wist u dat?
-

Er na de herfstvakantie een nieuwe Intern Begeleider start. Ze heet Cynthia
Geerts en stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor.
Er ook een nieuwsbrief is van Sonate?

Tijd

Om 8.30 uur gaan de deuren open van De Klankhof en om 8.45 uur beginnen de lessen. De
kinderen dienen om 8.45 uur in de klassen te zijn. Dan kan de leerkracht meteen met de les
starten. Wilt u er zorg voor dragen dat de lessen op tijd kunnen beginnen?

Gymkleding
Veiligheid staat voorop bij de gymlessen. Daarbij is het dragen van de juiste gymkleding een
groot onderdeel. Juiste gymkleding is een korte broek, shirt met korte mouwen, sokken en
gymschoenen met lichte zolen. Ook de kleutergroepen gaan gymmen in gymkleding. De
kinderen hebben al gymschoenen op school. We willen u vragen hen ook een shirt met korte
mouwen en een korte broek mee te geven. Deze kunnen bewaard worden in de
namenlaatjes van de kinderen.

Gegevens
Mochten er gegevens gewijzigd zijn kunt u deze doorgeven aan de leerkracht van uw kind of
aan Corina van de Wakker. Bij gegevens kunt u denken aan adresgegevens,
telefoonnummer enz.

Op voeten en fietsen
Het Klimaatverbond organiseert ieder jaar één week lang aan het begin van het schooljaar
de "Groene Voetstappen actieweek". In 2019 is deze landelijke week gepland van 16 t/m 22
september. Vanaf dit schooljaar gaan we digitale registraties doen. De kinderen kunnen zelf
op het digibord aantikken of ze te voet, op de fiets of met de auto naar school zijn gekomen.
We stimuleren kinderen (en hun ouders) zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier
naar school te komen.

