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AGENDA
maandag
dinsdag

17 sept.
18 sept.

woensdag
maandag

24 sept.

weekopening, juf Annemieke, 8.45u.
overleg IB-ers, juf Frouk
adviesgesprekken groep 8; zie rooster
werkgroep Passend Onderwijs, juf Lok
teamvergadering
informatieavond voor alle ouders!!!

Godsdienst
Het thema in de Bijbelverhalen voor de komende week is: Weg!
De verhalen komen uit: Exodus 5: 1-11, Exodus 7-10 en Exodus 12: 29-42
De farao wil het volk Israël niet laten gaan. Maar nadat er tien zware plagen over Egypte zijn
gekomen, gaan ze toch. Zo vertrekt het volk van God: weg uit de slavernij, op weg naar een
veelbelovende toekomst.
Afscheid
Vorige week mochten we nieuwe kinderen en ouders begroeten. Afgelopen vrijdag hebben
we afscheid genomen van Jamaira en haar ouders, omdat ze verhuizen naar Emmeloord. We
vinden het uiteraard jammer dat Jamaira vertrekt. Ze had het erg naar haar zin. Ze gaat na
het weekend beginnen op een nieuwe school: ’t Kompas in de Zuidert. We wensen je een
heel fijne tijd daar, Jamaira en hopen dat je je snel thuis zult voelen. Marley, Tessa en
Jamaira, het ga je jullie goed!!
Terugblik tweedaagse directeuren SCPO en Aves
Het was best wel spannend vorige week te beginnen aan de tweedaagse met alle
directeuren van Aves en SCPO, maar het waren bijzonder waardevolle dagen.

Adviesgesprekken groep 8
Elk jaar spreken we al aan het begin van het schooljaar met de kinderen van groep 8 en hun
ouders over de schoolkeuze na de basisschool. We maken dan ook samen afspraken. Zie
rooster hieronder.
Vakantieherinneringen.
Intussen hangen er al heel wat vakantieherinneringen in de gang. Wat ontzettend leuk dat te
zien en wat een leuke gesprekjes worden er daarover gevoerd tussen kinderen, maar ook
door ouders. Er kunnen er nog wel wat bij!!
Gym
De gymtijden zijn dit jaar voor de groepen 3 t/m 8 op dinsdag- en donderdagmiddag.
Op deze dagen moeten de kinderen hun gymkleding en schoenen mee naar school nemen.
Veel kinderen zijn flink gegroeid in de vakantie. Wilt u controleren of de gymschoenen nog
passen.
Etui
Denkt u nog even aan de etuis!
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar willen we u graag informeren wat de plannen voor het komend
schooljaar zijn. Ook krijgt u een beeld van hoe het komend jaar voor uw kind zal verlopen.
Daarnaast kunt u kennismaken met juf Miriam en juf Gerjanneke. Hiervoor nodigen wij u uit op
maandag 24 september. De koffie/thee staat om 19.15 u. klaar. Om half acht beginnen we.
Typecursus
Ook dit jaar organiseren we een typecursus voor de kinderen van groep 7 en 8. De deelname is
op vrijwillige basis. Er wordt één middag (na schooltijd) op school geoefend. Verder moeten de
kinderen thuis veel oefenen. Dit verwachten we ook. Wie mee wil doen aan de typecursus kan
zich opgeven bij juf Annemieke. De inschrijfdatum sluit op vrijdag 21 september.

Jarig
Dinsdag wordt Dion 5 jaar en zaterdag viert Esmee F. haar 6e verjaardag. Alvast van harte
gefeliciteerd en een heel fijne dag gewenst!
Lief en leed
In sommige gezinnen is er zorg om familieleden, opa’s en oma’s; soms ook blijdschap omdat
er goede berichten zijn of operaties een goed resultaat hebben gehad. Vaak bekend op
school; soms ook niet. We wensen iedereen sterkte, goede moed en Gods nabijheid.
Hartelijk groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.
Rooster adviesgesprekken groep 8
18.15 u.
Ruben
18.30 u.
Lisanne
18.45 u.
Roselinde
19.00 u.
Joshua
19.15 u.
David
19.30 u.
Anton
19.45 u.
Sander
20.00 u.
Maren
Natuurlijk kunt u onderling ruilen. Wilt u dit dan wel even laten weten.

