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SEPTEMBER 2011
Agenda:
20 sept:
26 sept:
27 sept:
30 sept:
30 sept:
30 sept:

“De Vreedzame School” deze maand:

MR/SAC-vergadering
Informatie-avond
Algemene ledenvergadering
Juf Sanne trouwt!
Korfbaltoernooi groep 5 t/m 8
Ophalen oud papier (va. 18.00 u)

Blok 1: We horen bij elkaar
steentje bij

(Ophalers: fam. Bouma en fam. Kooistra)

- Elkaar beter leren kennen
- Routines, regels en afspraken
- Samen verantwoordelijk voor de
taken in de klas

*************************************************************************************************************

Start schooljaar 2011-2012
Goedemorgen Tersoal! Hier is de wekservice, de vakantie is afgelopen en we gaan weer naar school!
… er waren een aantal juffen al vroeg op de fiets veel lawaai aan het maken…
We zijn blij dat iedereen weer gezond, uitgerust en op tijd op school was en we gaan er een fijn schooljaar van
maken!!!

Nieuwe leerling
Meteen na de zomervakantie kwam Syb Boterhoek proefdraaien! Syb is het broertje van Steffen, Anna en Chris
en zal m.i.v. 21 september echt beginnen. Welkom Syb! We hopen dat ook jij je snel thuis zult voelen bij ons op
school.

Bijlagen
Naast deze info ontvangt u ook de activiteitenkalender en het ophaalschema voor het oud papier. Het gele
formulier ontvangen we graag voor 13 september ingevuld weer op school.

Luizencontrole
Er zijn nog steeds kriebelbeestjes actief; houdt u het goed in de gaten?!

Gym
Op maandagmiddag tot de herfstvakantie gaan de kinderen van groep 4 en 5 in principe op de fiets naar de
gymzaal. Voor groep 3 vinden we het fietsen nog niet verantwoord en daarom gaan zij met de auto!
Wanneer het zulk slecht weer is dat er niet gefietst kan worden, dan gaat de hele groep (3, 4 en 5) met de bus.
De leerkracht zal dan tussen de middag de fietsouder en auto’s afbellen.

Week 37
Week 38
Week 39
Week 40
Week 41

Fietsouder
Fam. Agricola
Fam. van Kolck
Fam. Miedema
Fam. Kooistra
Fam. Jansma (Buorren)

Auto 1
Dhr. Buma
Dhr. Buma
Dhr. Buma
Dhr. Buma
Dhr. Buma

Auto 2
Fam. Seffinga
Fam. De Boer
Fam. Dijkstra (de Greide)
Fam. V.d. Hem
Fam. Hibma

Als u niet kunt op de datum dat u staat ingedeeld, wilt u dan zelf voor vervanging zorgen en dit wel even
doorgeven aan juf Jannie?
We vertrekken om 13.35 uur vanaf school en om 15.20 uur vanaf de gymzaal (de auto’s achter de fietsrij aan).
Na de herfstvakantie gaat groep 3/4/5 tot de meivakantie sowieso met de bus.
De kinderen van groep 6/7/8 gaan elke donderdagmorgen wanneer het weer het toelaat op de fiets en anders
met de bus.

Vreedzame School: Mediatoren
De kinderen van groep 6, 7 en 8 mogen tot 13 september weer solliciteren om mediator te worden! Daarna vindt
‘de opleiding’ plaats en dan hebben we na de herfstvakantie dus nieuwe mediatoren.

Informatieavond
Deze vindt plaats op 26 september en bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste wordt er verteld waar de school
het komende jaar extra op gaat inzetten. Daarna volgen er een aantal rondes in de klassen, waarbij wordt verteld
wat uw kind in de groep allemaal doet. Er volgt nog een aparte uitnodiging.

Informatieavond over het Voortgezet Onderwijs
Voor ouders met kinderen in de groepen 7 en 8 komt er t.z.t. ook een avond ter voorbereiding op het Voortgezet
Onderwijs. Informatie komt nog.

Buiten Schoolse Opvang
De ingang van de BSO is nu via de andere deur. Dit heeft te maken met ‘de verhuizing’ naar een lokaal. Wendy
heeft het nu nog gezelliger gemaakt en heeft u al gemerkt hoe flexibel ze is?

Schoolgids 2011-2012
Deze heeft u voor de zomervakantie digitaal ontvangen. Op het gele formulier (bijlage) kunt u eventueel een
gedrukte versie aanvragen.

Rapporten
Graag weer inleveren!

***********************************************************************************

Verjaardagen september:
2 sept.

Sjirk Duiker

10 jaar

21 sept.

Syb Boterhoek

4 jaar

30 sept.

Endy Miedema

9 jaar

30 sept.

Jorrit Kiestra

9 jaar
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