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Jaarlijkse Sportdag
Vrijdag 25 augustus is de jaarlijkse sportdag. De groepen 1 t/m 4 worden om 8.30 uur op school
verwacht, de groepen 5 t/m 8 om 8.30 uur op de sportvelden van VV Zelhem.
Het is handig dat uw kind(eren) sportkleding en gymschoenen aanheeft en ook water meeneemt.
Zij krijgen limonade met een koek van de OR. Als u kinderen naar beide locaties moet brengen, kunt u
vanaf 8.15 uur bij de sportvelden terecht, zodat u daarna naar school kunt gaan. Om 12.00 uur kunnen
de kinderen weer worden opgehaald. In verband met twee locaties blijven de leerkrachten tot alle
leerlingen zijn opgehaald.

Kleuternieuws
Mededelingen
Belangrijke mededelingen m.b.t. de kleuters hangen we op het bord in het halletje bij de ingang van
het bijgebouw.
Ouders groep 2
Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen willen we de ouders van groep 2 vragen om in
de gang afscheid te nemen van de kinderen. De kinderen gaan dan zelfstandig de klas in. Als uw kind
“helpende hand” is mag u mee naar binnen. Voor vragen of opmerkingen kunt u de leerkracht
natuurlijk altijd even aanschieten.
Gymschoenen
Op de vrijdagen gaan we met de kleuters gymmen in het speellokaal. Hiervoor hebben de kinderen
gymschoenen nodig, die ze makkelijk zelf aan en uit kunnen trekken (met klittenband of elastiek).
Graag voorzien van naam in de grijze bakken doen. De gymschoenen blijven het gehele jaar op school.
Wilt u tussendoor wel even controleren of de schoenen nog passen?
Biebouder
We zoeken voor groep 1-2A een ouder die regelmatig naar de bibliotheek wil gaan om voor ons
boeken uit te zoeken, die passen bij het thema dat in de klas aan bod is. Elke klas heeft een eigen
pasje. Graag aanmelden bij juf Carmen. Groep 1-2B heeft al een biebouder.

Voorleesouders
Voorlezen vinden we erg belangrijk! Zowel thuis als op school. We zoeken voor beide groepen 1 en 2
(groot)ouders/oppassen die willen voorlezen aan een groepje kinderen. Onze voorkeur gaat uit naar
twee momenten per week (ca. 20 min.), meteen om 8.30 uur. In het halletje komt een intekenlijst te
hangen. De dagen waarop de meeste ouders kunnen zullen worden gekozen. Daarna wordt een
schema opgesteld.
Naar buiten gaan
Wanneer de school uit is zullen de kinderen voor de muur van het bijgebouw gaan staan. U kunt uw
kind daar uit de rij halen. Wilt u de uitgang en de wand wel vrij laten?
Nieuwe activiteitenkalender 2017-2018
Kort voor en in de vakantie zijn we nog druk geweest om de activiteitenkalender klaar en gedrukt te
krijgen. Gelukkig hebben we het allemaal in orde gekregen. Wij vinden dat het er weer prachtig uitziet
en zijn er dan ook enorm trots op. Vandaag worden ze aan alle oudste kinderen van onze gezinnen
uitgereikt. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunt u dit aan ons doorgeven en zorgen wij
ervoor dat u ze alsnog krijgt. Of u kunt even bij ons binnenlopen om ze op te halen! Dit schooljaar
brengen we geen nieuwe schoolgids uit, omdat deze geldig is voor de schooljaren 2016-2018

Onze schoolafspraken
Tijdens onze eerste teamvergadering hebben we alle schoolafspraken nog eens kritisch bekeken en
o.a. aangepast in verband met het continurooster. U kunt dit nalezen op de website. Hieronder vindt u
de belangrijkste wijzigingen, die voor u direct van belang zijn:











Er mag in school, op het schoolplein en bij schoolse activiteiten niet gerookt worden!
De teamleden hebben elke ochtend tussen 8 uur en kwart over 8 een briefing. Hierna is er tijd
voor vragen en/of opmerkingen.
Contact met de leerkracht dient via de mail plaats te vinden en niet via de app.
In verband met de Wet op de Privacy is het niet toegestaan om foto’s en/of opnamen te
maken tijdens (van) schoolse activiteiten. Wij plaatsen zelf foto’s en/of filmpjes op facebook of
op de website van onze school
Voor schooltijd mogen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 nog niet naar binnen.
In verband met de drukte en de veiligheid kan er voor schooltijd helaas niet gevoetbald
worden en kan er ook geen gebruik gemaakt worden van skeelers, stepjes, spacescooters e.d.
Deze dienen voor het speellokaal geplaatst te worden. Er mee spelen kan wel tijdens de
ochtend- en middagpauze.
De groepen 7, op dinsdag- en donderdagmiddag, en 8, op donderdag, gymmen dit schooljaar
in sporthal de Pol. Dit doen zij aan de einde van de middag. Kinderen mogen na de les
zelfstandig naar huis. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, neemt u dan even contact op met
de leerkracht. Zij kunnen dan terug fietsen met de leerkracht(en).

Welkom
Mila van Londen en Silke Huntink in groep 1A en Noortje Keijser in groep 2A van juf Carmen, Bohdi den
Bleijker en Maud Fokkink in groep 1B van juf Marian en juf Sue, Vera Keijser in groep 4A van juf Melissa
en juf Fieke, Sophie Keijser in groep 6A van juf Brechtje en juf Hélène, Michal van der Wel in groep 7
van meester Marc en Eline Krabbenborg in groep 8 van juf Mieke.
Welkom allemaal, wij hopen dat jullie een fijne tijd hebben op onze school.
Hoofdluiscontrole
Maandagmiddag 28 augustus is weer de eerste
hoofdluiscontrole. Mocht er bij uw kind
hoofdluis geconstateerd worden, dan zullen we
u hierover rechtstreeks informeren.
Dit wordt uiteraard niet besproken in de groep
of op school.
Schoolzwemmen
Woensdag 23 augustus was de eerste zwemles
voor de groepen 4.
De week erop, woensdag 30 augustus, is de
eerste zwemles voor de groepen 3

OR en MR vergadering
De eerste MR vergadering is op maandagavond 28 augustus en start om 19.30 uur. De eerste OR
vergadering is op dinsdagavond 29 augustus en start ook om 20.00 uur. Beide zullen gehouden
worden op school.
Algemene ouder- en informatie avond
Maandag 11 september organiseren wij onze jaarlijkse ouder- en informatie avond op school. We
starten om 19.30 uur en hopen op een grote opkomst.
GVO lessen starten
Donderdag 31 augustus starten de GVO- lessen
van juf Lily Mulder. Zij heeft drie groepen
gemaakt, waarvan de eerste groep les krijgt voor
de middagpauze. De andere twee groepen
hebben ’s middags les.

Schoolfotograaf
Ook dit jaar worden er, door onze schoolfotograaf
Jan Doornbos, weer foto’s gemaakt van alle
leerlingen. Op donderdag 7 september zal hij eerst
de kinderen individueel op de foto zetten. Daarna
worden er broertje(s)- en zusje(s) foto’s gemaakt.
Dit jaar zal de betaling weer digitaal geregeld
worden, zodat u uw kind(eren) geen geld meer
hoeft mee te geven. Vrolijke kleding en de haren
netjes, dragen uiteraard bij aan een mooie foto!

NIEUWS VANUIT DE OUDERAAD:

Nieuwe geluidsapparatuur
Elk jaar gaat de ouderraad opzoek naar een besteding van de JUMBO Hollak sponsorzegels.
Afgelopen schooljaar hebben we gekozen om te gaan sparen voor een nieuwe geluidsapparatuur voor in de hal.
Deze wordt gebruikt bij o.a. de maandsluitingen van de groepen en bij de musical van groep 8.
Mede dankzij een donatie van de school en alle volle spaarkaarten is het gelukt om dit te realiseren.
Groep 8 heeft tijdens de afscheidsavond de geluidsinstallatie al kunnen gebruiken.
Allemaal bedankt voor het sparen van de sponsorzegels.
Voor het nieuwe schooljaar gaan we weer opzoek naar een nieuwe bestemming voor het sponsorgeld.
Heeft u een idee of tip ?
Laat het ons weten, or@basisschooljanligthart.nl

Volgende nieuwsbrief
Donderdag 7 september kunt u de volgende nieuwsbrief verwachten.

