Nieuwsbrief no. 1 donderdag 31 – 08 – 2017
Agenda komende periode
•
•
•
•

ma 4 t/m vr 8 september inloop kennismakingsweek 8.25 – 8.45 uur
ma 18 t/m do 21 september frisse startbijeenkomsten (zie planning in
deze nieuwsbrief
vrijdag 22 september studiedag
ma 25 t/m vr 29 september startgesprekken

De school gaat weer beginnen
Wat vliegt de tijd. Zes weken vakantie zijn zo weer voorbij. Het team is de afgelopen weken
alweer druk in de weer geweest om maandag goed te kunnen starten. Om u in de
gelegenheid te stellen u en uw kind goed voor te bereiden ontvangt u deze nieuwsbrief nu al.
Nog een goed weekend toegewenst en tot maandag.

Schooltijden
Dit schooljaar start de school met een continurooster van 5 gelijke dagen. De lestijden
zijn alle dagen gelijk voor alle leerlingen (8.30 tot 14.00 uur). De deuren van de school
gaan open om 8.25 uur. Het rooster van de dag is zo opgesteld dat de kinderen
tweemaal per dag onder toezicht buitenspelen. In de ochtend rond de pauzehap en
rond de lunch.

Eten op school
Voor de pauzehap en lunch nemen de kinderen eten en drinken
mee naar school toe. De pauzehap nemen zij mee de klas in. Het
lunchpakketje wordt in een tas aan de kapstok gehangen.
Uiteraard zal dat wat u uw kind meegeeft verschillen van dat wat
een andere ouder meegeeft. Zonder dat we u willen remmen in uw
enthousiasme en creativiteit hebben we een aantal richtlijnen
opgesteld waar we verwachten dat u zich hieraan houdt.
1. In verband met ernstige allergieën van een aantal leerlingen (welke zonder adequaat
handelen van leerkrachten, met medicatie en/of
EPI PEN, levensbedreigend is) is het eten van pinda
houdende producten niet toegestaan. Hoe lekker
een boterham pindakaas of hazelnoot- chocopasta
ook is, zijn deze niet toegestaan op onze school.
2. Geef uw kind geen snoep, frisdrank of energie
drankje mee. (Water is een uitstekende dorstlesser!)

Inloopweken
Gedurende een aantal weken in het jaar is het mogelijk om bij de inloop van school een dag
de start van de lesdag mee te maken in de klassen. Om werkende ouders in de gelegenheid
te stellen hiervan gebruik te maken kunt in de betreffende weken een dag kiezen die u het
best uitkomt om de klas te bezoeken. U bent welkom van 8.25 tot 8.45 uur. Gedurende die
weken kunt u zien waar uw kind in de klas mee bezig is of kunt een deel van een les meemaken.
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Voor de herkenbaarheid zijn dit de weken voorafgaande aan een vakantie en de eerste
schoolweek.
Maandag 4 t/m vrijdag 8 september
kennismakingsweek
Maandag 16 t/m vrijdag 20 oktober
herfstinloop
Maandag 18 t/m vrijdag 22 december
kerstinloop
Maandag 19 t/m vrijdag 23 februari
voorjaarsinloop
Maandag 23 t/m donderdag 26 mei
mei inloop
Maandag 16 t/m donderdag 19 juli
zomerinloop
Vrijdag 20 juli vanaf 13.45 uur omgekeerde inloop (u kunt uw kind ophalen in de klas).
De frisse start (voorheen informatieavond)
In de derde week van het schooljaar wordt gestart met een bijeenkomst waarbij zowel de
ouders als de kinderen van de klas aanwezig zijn. Voor iedere groep geldt een afzonderlijk
moment dat afhankelijk van het leerjaar, van 16.00 – 16.30/17.00 uur zal duren. De frisse start
staat in het teken van het kennismaken van de ouders met elkaar, elkaars kinderen en de
leerkracht. Voor alle leerjaren zal er een korte activiteit zijn om elkaar te leren kennen. De
informatie die op die avonden werd gedeeld zal nu tijdens de frisse start bijeenkomst worden
uitgereikt in de vorm van een informatiekaart.
Het rooster voor deze dagen is als volgt:
maandag 18 september:
16.00 – 16.30 uur
Groep 6a van juf Hester en juf Simone
Groep 7a van juf Merel
16.45 - 7.15 uur
Groep 1-2b van juf Ina
Groep 7-8b van juf Caroline en juf Marije
dinsdag 19 september:
16.00 – 16.30 uur
Groep 5a van meester Harry, Juf Stephanie en juf Nicole
woensdag 20 september:
16.00 – 16.30 uur
Groep 5b van juf Joke en juf Emma
16.45 - 7.15 uur
Groep 3-4b van juf Eelkje
Groep 4a van juf Rachel en juf Yvonne
donderdag 21 september:
15.30 – 16.00 uur
groep 3a van juf Sara en juf Marloes
16.00 – 16.30 uur
Groep 1-2c van juf Karin, juf Yvonne, juf Yvonne
Groep 6b van juf Brigitte en juf Anna
16.45 - 7.15 uur
Groep 8a van juf Annabel
Groep 1-2a van juf Mirja en juf Aranka
Schoolreisplanning
Tot vorig jaar waren onze schoolreizen altijd gepland in de derde week van het schooljaar. Dat
is dit jaar niet het geval. De schoolreizen staan gepland op vrijdag 20 april. (de dag waarop
landelijk de koningsspelen georganiseerd worden)
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Gymrooster
MAANDAG
8.30 - 9.15
9.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.00 – 11.45

GROEP
7a
6b

GROEPSLEERKRACHT
Merel
Brigitte

GYMLEERKRACHT
-

6a
5a

Hester
Harry

-

DINSDAG
12.30 – 13.15
13.15 - 14.00

3-4b
3a

Eelkje
Sara

-

WOENSDAG
8.30 - 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.45

4a
5b
7-8b

Yvonne (/Rachel)
Joke / Emma
Caroline

Yolanda
Yolanda
Yolanda

11.00– 11.45

8a

Annabel

-

5a
6a

Stephanie
Simone

combinatiefunctionaris
combinatiefunctionaris

6b
7a

Anna
Merel

combinatiefunctionaris
combinatiefunctionaris

7-8b
8a

Marije
Annabel

combinatiefunctionaris
combinatiefunctionaris

5b
4a

Joke/ Emma
Rachel

combinatiefunctionaris
combinatiefunctionaris

3a
3-4b

Sara
Eelkje

combinatiefunctionaris
combinatiefunctionaris

DONDERDAG
8.30 - 9.15
9.15 – 10.00
PAUZE
10.15 - 11.00
11.00 – 11.45
VRIJDAG
8.30 - 9.15
9.15 – 10.00
PAUZE
10.15 - 11.00
11.00 – 11.45
PAUZE
12.30 – 13.15
13.15 - 14.00

Nieuwsbrief PJS no. 1 donderdag 31 – 08 – 2017

Pagina 3 van 3

