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Start van het nieuwe schooljaar
De vakantie is voorbij. Ik hoop dat u genoten
heeft, samen met de kinderen.
Het team is al weer aan het werk en gaat vol
enthousiasme het nieuwe schooljaar in.
Wij zien u graag allemaal op maandag 29
augustus bij ons op de Dorpsschool. U kunt uw
kind in de klas brengen, waar het warm
onthaald wordt door de leerkracht. Daarna
wordt u van harte uitgenodigd om in de
gemeenschapsuimte een kopje koffie of thee
te nuttigen. Even tijd om bij te praten.

Trieste mededeling
De privé omstandigheden van juf Lidy zijn dusdanig
dat zij na de zomervakantie niet aan het werk kan
gaan. Juf Lidy staat op maandagen en woensdagen
voor groep 7/8. Op donderdagen staat zij voor groep
5/6.
Voor de dagen van groep 7/8 wordt
vervanging gezocht. De donderdagen
van groep 5/6 neemt juf Ingrid voor
haar rekening.
Maandag 29 augustus staat meester
Hedzer voor groep 7/8.
Het is voor juf Lidy een moeilijke
periode. Wij wensen haar heel veel
sterkte toe.
Groepsvorming
De kinderen komen in een nieuwe groep en in veel
gevallen is er ook sprake van een nieuwe
groepssamenstelling. Vandaar dat volgende week in
de klassen het accent ligt op groepsvorming.
Hiervoor zetten wij de Kanjertraining in. Een goede
sfeer op school is heel belangrijk. De inspectie heeft
dit beoordeeld met de hoogste score en dit willen
wij graag zo houden. Wij zetten ons hier dan ook
voor de volle 100% in.

Kapot logo.
Maandag 22 augustus kwamen we weer op
school en moesten constateren dat ons fraaie
logo op de voorgevel kapot is. Helaas hing er
geen briefje aan van de dader of daders.
Er is aangifte gedaan bij de politie.

Schooltijden
De schooltijden zijn ten opzichte van vorig
schooljaar iets gewijziged.
De groepen 3 t/m 8 gaan alle dagen van 8.30
uur tot 14.00 uur
naar school.
Groep 1/ 2 gaat op
de woensdag en
vrijdag tot 12.15
uur naar school.

Fusie op Stichtingsniveau
Stichting Comperio en Stichting Primo gaan
fuseren. De daadwerkelijke fusie vindt plaats
in januari 2017. Om de beide stichtingen
hierop voor te bereiden zijn er in dit kader
enkele activiteiten gepland.
Op 16 september is er een sportdag voor de
groep 8 leerlingen van alle scholen van
Comperio en Primo.
Op 21 september is het Abe Lenstra stadion
afgehuurd voor een teamdag voor alle
medewerkers van Comperio en Primo.

Wist u dat……
……
juf Babs maandag voor het eerst bij ons op
school aan het werk gaat in groep 1/ 2?
……
juf Babs hier ontzettend veel zin in heeft?
……
wij haar heel veel werkplezier toewensen?
…..
alle teamleden dagelijks minimaal tot 16.00
uur op school aanwezig zijn?
…..
vanaf 14.30 uur teamleden de tijd hebben
voor u?
……
het handig is een eventueel gesprek met de
leerkracht aan te kondigen?
…..
de leerkracht zich dan kan voorbereiden op
het gesprek?
……
de jaarkalender op de site staat vermeld?
…..
dit handig is voor uw prive agenda?
Agenda augustus en september
29-8 start nieuwe schooljaar.
2-9
Oud papier
5-9
Infoavond groep 1 t/m 7
9-9
vrijwilligersavond
12-9 t/m 14-9 Schoolkamp groep 7/8
15-9 schoolrezien groep 1 t/m 6
16-9 sportdag groep 8
19-9 infoavond groep 8
20-9 Teamtraining Building Learning Power vanaf
14.30 uur
21-9 teamdag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij!
28-9 Kinderpostzegels groep 7 en 8

Wij staan

