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Kalender
1e schooldag schooljaar 2017-2018 en start continurooster 08.30-14.00 uur
Hoofdluiscontrole
Oud papier ophalen
Bloemen prikken borden Corso met alle groepen op school
MR vergadering en OV vergadering
18.30 – 19.30 uur Elkaar ontmoeten op school: leerlingen, ouders en team
Teamvergadering
Donderdag eerste gymles voor midden- en bovenbouw, graag de gymkleding
en schoeisel in een tas meegeven.
Sportdag groep 8 ( informatie volgt in het nieuwe schooljaar)
Ouderavond voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen onder leiding
van Gea Wagenmakers
Teamvergadering
Informatieavond/groepsavond voor alle ouders en verzorgers van onze
leerlingen

4 september
4 september
5 september
8 september
11 september
12 september
14 september
14 september
15 september
19 september
26 september
27 september

Wij zijn er weer klaar voor! Jullie ook? Ik hoop dat iedereen heeft genoten in de zomervakantie en weer vol
energie aan de slag kan.
Iedereen, ouders, leerlingen en team een fijn schooljaar toegewenst.
Matty

Nieuwe leerlingen
In groep 1 en 2 mogen we na de zomervakantie vijf stoeltjes
erbij zetten.
Kaylee Halbersma, Milan Post en Jesse Brouwer hebben al
kennisgemaakt en komen na de zomervakantie bij ons op school.
Levi Luca Visser heeft in de zomervakantie samen met zijn zus,
Anna Sophie en broer Jesse Eve onze school bekeken en Levi
Luca komt in groep 2. Reagan Rombout wordt in september 4
jaar en komt na de zomervakantie bij ons in groep 1!
Anna Sophie komt in groep 3 en Jesse Eve komt in groep 4.
We wensen iedereen een fijne tijd bij ons op school toe!!

Continurooster
Maandag starten we met het continurooster. Dit betekent dat de kinderen van 8.30 – 14.00 uur
onafgebroken op school zijn.
Veldnieuws nr. 1- schooljaar 2017-2018

1

U krijgt via de mail een uitgebreid beleidsplan met betrekking tot het continurooster. Nu eerst alleen de
belangrijkste dingen op een rijtje.
Voor de pauzehap geldt het liefst iets gezonds en indien nodig iets te drinken meegeven.
Voor de lunch geldt: gevulde lunchtrommel en een drinkbeker met drinken mee naar school geven. Dit
moet in de grote bakken bij de lokalen worden gelegd. Graag wel even duidelijk de naam op de trommel
en de beker.
Om 12.00 uur gaan we in de groepslokalen lunchen. De kleutergroep start iets eerder. Na een moment van
stilte starten we met eten. Eerst vijf minuten in stilte, daarna mag er zacht worden gepraat. Vervolgens, als
de leerling klaar is met eten, moet er worden opgeruimd (lunchbakjes en bekers in de tas aan de kapstok)
en wordt er daarna buiten gespeeld. Tijdens het buiten spelen is er een pleinwacht aanwezig.
Om 12.30 uur gaat de zoemer, een teken voor de kinderen van groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 dat ze naar binnen
moeten. Kleuters blijven nog een kwartiertje buiten spelen.

Luizencontrole
De noodzaak van het controleren van hoofdluis bij kinderen van de scholen is groot. Regelmatig wordt er
geconstateerd dat er hoofdluis is! Wie gaat komend schooljaar onze oudergroep versterken? Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Matty Jongstra.
Maandagochtend 4 september vindt er controle plaats.
Hebt u belangstelling en wilt u er meer van weten, kom dan gerust deze ochtend meedraaien. De controle
start om ongeveer 8.30 uur.

Bloemencorso
De eerste vrijdag, direct na de zomervakantie, gaan we weer borden prikken voor het bloemencorso in
Frederiksoord. Corine Versluis heeft weer prachtige tekeningen gemaakt en ook de bloemen al besteld.
We hebben bij het prikken van de bloemen de hulp van ouders en/of grootouders of andere
belangstellenden nodig.
Wie komt ons helpen vanaf plm. 09.15 uur tot ongeveer 11.30/12.00 uur?
U kunt zich opgeven bij juf Antje. Graag via de mail: antje@obsdevelden.nl.

MR vacature
Door het vertrek van onze voorzitter zijn we op zoek naar een nieuw MR lid.
Na de zomervakantie gaan we de procedure opstarten. U kunt er nu al over nadenken of dit iets voor u is.
Informatie kunt u krijgen bij Klaske Manje (ouder van Femke en Teun) of bij de groepsleerkrachten Chantal
of Antje. Maandagavond 11 september hebben we een MR vergadering, graag voor deze datum aangeven
of u belangstelling hebt voor deze taak.

Ontmoeten op dinsdagavond 12 september
Op dinsdagavond 12 september kunt u samen met uw kind binnenlopen tussen 18.30 – 19.30 uur. Even
een praatje onderling, elkaar ontmoeten de klas van uw kind even bekijken etc. u bent van harte welkom!

Kalender en infogids
De kalender en infogids liggen bij de drukker. Ze worden maandagmiddag meegegeven aan de oudste
kinderen.
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Gevonden of verloren
Op school zijn heel veel spullen blijven liggen, Eigenlijk te veel om op te noemen. Deze spullen liggen
opgeslagen in het lokaal van juf Jolanda. Tot dinsdag 12 september krijgt u de gelegenheid om te kijken of
er iets is wat bij u thuis hoort, maar er op dit moment niet is. Neemt u dat dan mee!
Woensdag 13 september gaan de spullen naar het Leger des Heils.

Ander nieuws is er even niet
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