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Levensbeschouwing
We startten dit jaar allemaal samen op het leerplein. We staken de kaars aan, hoorden naar
elkaars vakantie-ervaringen en openden het jaar met het verhaal van de Regenboog. We
hebben allemaal een lievelingskleur, die iets over ons verteld. Samen vormen al die kleuren de
regenboog. Samen vormen we onze schoolgemeenschap, waar voor elke kleur plaats is. Wat
een prachtig teken; wat een mooie naam hebben we toch als school. Een plek voor iedereen
onder Gods regenboog.
De komende week vertellen we tijdens de kring gelijkenissen.
Juf Roos
Afgelopen maandag werd juf Roos geopereerd aan haar knie. Gelukkig kon ze dezelfde dag nog
naar huis. Nu is het veel rusten, fysiotherapie en oefenen om de knie weer soepel te maken.
Een lang proces. De pijn wordt gelukkig steeds minder. We wensen juf Roos van harte
beterschap en een vlot herstel.
Het adres van Roos is: A.J. Rennenstraat 24, 8317 AM Kraggenburg.
Geboren
Het was best lang wachten, maar Luca heeft een broertje gekregen. Jordy is geboren!! We
feliciteren Luca, Marloes en Bram van harte met de geboorte van dit kleine wonder van leven.
Wat toch prachtig zo’n klein mensje. Heel veel geluk met elkaar!
Meneer Boon
Door een ongelukje heeft meneer Boon brandwonden opgelopen. We wensen hem van harte
beterschap en hopen dat hij snel weer op school kan komen. Sterkte, Wijbrand
Hoofdluiscontrole
Wat was het fijn weer ouders in de school te hebben die de haren van de kinderen konden
controleren. Gelukkig werd er geen hoofdluis geconstateerd. Heel hartelijk bedankt, Elise,
Amanda, Janine, Wijna en Ramona!

Boekenpret
We gaan weer beginnen met Boekenpret. Elke week krijgen de kinderen van unit 1a een boek
mee naar huis uit de bibliotheek, waaruit dan thuis kan worden voorgelezen. De kinderen
mogen zelf een boek kiezen. Wie van u wil daarbij helpen op dinsdag- of woensdagochtend.
Als meerder ouders zich opgeven, kunnen we ook nog een keertje wisselen. Voor informatie
kunt u terecht bij juf Annemieke. Via de mail a.fidder@aves.nl of gewoon persoonlijk.
Gymmen
Op dinsdag en donderdag staat gym op het rooster voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Op die
dagen moeten de kinderen hun gymkleding (gymbroekje, shirt en gymschoenen voor in de
zaal) mee naar school nemen. Zo aan het begin van het schooljaar is het altijd een goed
moment even te kijken of de gymschoenen nog wel passen. Het is lastig gymmen op te kleine
schoenen.
Schoolreisjes
Op woensdag 15 september is het dan eindelijk zover. De kinderen van unit 1b en 2 gaan op
schoolreis. De kleuters zijn die dag vrij. Zij gaan op vrijdag 17 september naar de
kinderboerderij. Nadere informatie volgt.
Cultuureducatiedagen: Vissers van de Zuiderzee.
Op dinsdag 21 september doen de kinderen van unit 2 weer mee aan de
cultuureducatiedagen. Dit jaar is het thema Vissers van de Zuiderzee. De dag vindt plaats op
Schokland. Wie van u kan voor vervoer zorgen? Het is op de ochtend. U kunt contact opnemen
met meester Joris. j.vandeven@aves.nl of via Parro.
Jarig
De komende week zijn er geen verjaardagen te vieren.
Jaarkalender
Bijna alle data voor het komende schooljaar zijn bekend. Volgende week ontvangt u de
jaarkalender. Ook staat dan de nieuwe schoolgids op de website.
Agenda
maandag 30 augustus

weekopening: juf Annemieke

donderdag 2 september

vergadering stuurgroep Kindcentrum

woensdag 15 september

schoolreis 3 t/m 8
kleuters vrij
schoolreis kleuters

vrijdag 17 september

