Informatieavond 5 september 2018 van 19.30 tot 21.00 uur
Welkom in het nieuwe schooljaar. We zijn weer enthousiast begonnen en op Schoudercom kunt u zien
wie er allemaal bij uw kind in de klas zitten. Volgende week is de jaarlijkse informatieavond voor alle
ouders van onze school. Om 19.15 uur openen we de deuren voor u en om 19.30 uur is de centrale opening in de aula. Ook de Ouder- en Medezeggenschapsraad zullen zich aan u voorstellen. Daarna gaat u
naar de groep van uw kind en hoort u van de leerkracht hoe er in de groepen gewerkt wordt en wat de
plannen zijn. We hopen op een grote opkomst deze avond.

Schoolbrengdag 20 september

Toestemming beeldmateriaal

Op donderdag 20 september 2018 organiseert
SCHOOL op SEEF de Schoolbrengdag. Een dag
waarop we ouders en leerlingen oproepen lopend
of op de fiets naar school te gaan.
Door de auto te laten staan zijn de leerlingen goed
bezig voor hun gezondheid, de verkeersveiligheid
rondom school, het milieu, hun eigen verkeersvaardigheid en het is nog eens leuk ook!
Hiermee helpen ouders zelf mee aan een rustige en
veilige schoolomgeving en de kinderen doen
‘zelfstandige’ verkeerservaring op. Heel belangrijk
in de ontwikkeling tot zelfredzame
verkeersdeelnemer.

Denkt u er aan via Schoudercom wel of geen
toestemming te geven voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind(eren)?

Afscheidscadeau groep 8
Het cadeau is binnen!!! En we moeten zeggen, het BANKJE zit heerlijk en krijgt een
mooie plek op het schoolplein! Heel erg
bedankt lieve kinderen en ouders van groep 8
(van afgelopen jaar)!!!

5 september informatieavond
12 september appelpluk Olmenhorst onderbouw
20 september Schoolbrengdag

Peuterspeelzaal
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Juf Kim is terug van zwangerschapsverlof en samen met juf
Sandy en juf Giny hebben zij er weer zin in! Op het whiteboard in de gang kunnen jullie zien wie wanneer werkt. Het thema van de komende weken is eten, drinken en boodschappen doen.
De peuterschool is elke ochtend open en op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag is er verlengde
opvang tot 14.45 uur. Op alle ochtenden en middagen zijn er nog plekjes vrij, dus als uw peuter 2 jaar is
kan hij/zij gezellig bij ons komen spelen!

Appelpluk Olmenhorst
Woensdag 12 september gaan de kinderen van de
onderbouw naar de Olmenhorst. Hier krijgen zij
een rondleiding door de boomgaard en mogen zij
zelf appels plukken.
Denkt u aan gepaste kleding
en schoeisel? Via Schoudercom ontvangt u een uitnodiging om u op te geven als u
deze ochtend mee wilt rijden.

Staking Primair Onderwijs
Op woensdag 12 september 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Zuid-Holland en
Zeeland een dag staken. Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van
uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn helaas nog onvoldoende om het lerarentekort in het onderwijs voldoende aan te pakken.
Hoewel wij achter het doel van de acties staan, staken de leerkrachten van onze school op 12 september
niet. Uw kinderen kunnen dus naar school. Wel is er voor de kinderen een speciaal programma en mag u
uw kind deze dag zonder toestemming thuishouden. Graag wel vooraf even aan de leerkracht doorgeven
als uw kind niet op school komt.
Activiteiten
OB: bezoek Olmenhorst
MB: speelgoedochtend
BB: spelletjesochtend

