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Elke dag begint waarde(n)vol.
Binnen onze school staan we regelmatig stil bij thema’s rond de kernwaarden van het openbaar onderwijs

Wees jezelf
Op school mag je jezelf zijn.
Met je eigen smaak, je eigen stem, je eigen gedachten, je eigen verhaal.
Op school ben je welkom!

Een goede start
Een nieuw schooljaar, we zijn er klaar voor!
Juf Judith start in groep 1/2/3 en juf Janneke komt dagelijks rond de kleine pauze tot de lunch
ondersteunen bij de Oekraïense kleintjes.
Opening breekdagen
Woensdag is de opening van ons nieuwe Breekjaar. We gaan deze keer op excursie samen met de
Waddenvereniging. Alle kinderen worden hiervoor om 7.30 uur op de Dijk, bij de Ans, in Formerum
verwacht. (GoogleMaps: https://goo.gl/maps/DJZA7CyaJEzMNXmv8). De kinderen van groep 4 t/m 8
verwachten we op de fiets, de kinderen van 1 t/m 3 verwachten we met de auto. Vervoer voor na
afloop is voor deze groep geregeld. Het is handig als de kinderen schoenen meenemen die vies
mogen worden en goed vast zitten (denk aan een oud paar gympen met veters). De kinderen krijgen
na afloop een lekker broodje en iets te drinken, maar een ontbijt thuis is ook zeker een aanrader.
Moestuin
De moestuin is in de vakantie goed verzorgd door kinderen, ouders en juffen. De oogst van met
name tomaten is in volle gang. De kippen leggen inmiddels eitjes en er zijn enkele gasten bij
gekomen. De moeite waard om zo nu en dan even een kijkje te nemen.
Nieuwkomers
Van de groep Oekraïense kinderen is er één leerling teruggekeerd naar Kiev. De andere kinderen zijn
nu in de reguliere groepen van obs en cbs geplaatst. Ze draaien zo veel mogelijk in de gewone
klassen mee. Nederlandse taal en lezen krijgen de kinderen vanaf groep 4 in de speciale lesgroep
waarvoor nog steeds de extra leerkrachten op de ochtenden aanwezig zijn. In groep 1/2/3
ondersteunt juf Janneke de leerkrachten. Zij speelt en werkt met de Oekraïense kinderen wanneer
de leerkrachten met groep 3 werken aan reken- en leesvaardigheden.
MR
Voor de MR zijn we nog op zoek naar een lid voor de oudergeleding. Momenteel is Janneke Gnodde
het enige ouderlid in de medezeggenschapsraad. Graag zien we dit aangevuld met nog een ouder. U
kunt voor informatie en aanmelding bij haar terecht. Dit kan natuurlijk ook via de schoolleiding.

HVO
Juf Ingrid Bouma is vanaf volgende week maandag weer op school voor de lessen humanistisch
vormingsonderwijs.
Groepen 4/5/6 van 13.15 – 14.00 uur
Groepen 7/8 van 12.30 – 13.15 uur
Kwaliteitsteam
De ondersteuning die voorheen door juf Rolien werd gedaan wordt voorlopig waar genomen door juf
Loes. Gesprekken met begeleiders en/of ouders worden door haar opgepakt, tot het nieuwe
kwaliteitsteam van het openbaar onderwijs is ingericht. Via de nieuwsbrief houden we u hiervan op
de hoogte.
Nieuws en communicatie
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes, activiteiten en bijzonderheden.
De nieuwsbrief verschijnt in de week na een vakantie en vervolgens de eerste week van een nieuwe
maand. Zaken die zich tussentijds voordoen, worden via de schoolmail aan u doorgegeven. De
groepen maken gebruik van een verzendgroep waar het om korte groepsmededelingen gaat. Onze
website bevat veel informatie over de school. Uiteraard kunt u te allen tijde een afspraak maken
voor een gesprek met de leerkracht of locatiedirecteur.
Vooruitblik:
Dinsdag 6-09 en woensdag 7-09
Expeditie Boschplaat groepen 5 t/m 8.
Woensdag 14-09 Op’e riid.
Woensdag 21-09 Studiedag, kinderen vrij.
Vrijdag 07-10, 12.00 uur Start herfstvakantie.

Namens het team, Loes Dijk.

Zwemmen:
06-09 groepen 3/4;
13-09 groepen 3/4;
20-09 groepen 5/6;
27-09 groepen 3/4;
04-10 groepen 3/4.
De Oekraïense kinderen vanaf groep 3 hebben
wekelijks een eigen zwemtijd met juf Rinske.

