Nieuwsbrief 1 • 4 september 2018

Agenda
3 september
4 september
11 en 13 september
17 september
18 september

Start schooljaar
Formulieren “opvangadressen” gaan mee. Uiterlijk vrijdag 7 september inleveren.
contactmiddag ouders- (kinderen) - leerkrachten
Informatieavond groepen 1 t/m 7
Informatieavond groepen 8

Start schooljaar
Wij hopen, dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en gezond en met veel plezier aan het nieuwe schooljaar
is begonnen.
Ter herinnering vindt u hieronder welke materialen de kinderen mee moeten nemen naar school en de afspraken
rondom eten en drinken.

Benodigdheden per leerjaar
Groep 1-2:
Voor de kleine pauze: fruit en iets te drinken (het liefst water of een ander
suikervrij drankje. Graag de naam op pakje of beker). Tijdens het overblijven op school een gezonde maaltijd en
geen koeken, snoep of chips. Gymschoenen met klittenband of elastiek. Graag voorzien van naam. Deze
schoenen blijven op school.
Groep 3 t/m 8 Algemeen :
Voor de kleine pauze: fruit en iets te drinken (het liefst water of een ander
suikervrij drankje. Graag de naam op pakje of beker). Tijdens het overblijven op school een gezonde maaltijd en
geen koeken, snoep of chips. Op de gymdagen: gymkleding, gymschoenen (geen zwarte zolen) en een handdoek
(Er wordt na gymnastiek gedoucht.) Slippers voor tijdens het douchen.
Groep 3:
een platte etui en een plakstift
Groep 4 t/m 8:
een platte etui, plakstift, gum, puntenslijper (met opvangbakje)
Groep 5 t/m 8:
zie boven en blauwe gel- of rollerpen (verplicht, de kinderen krijgen geen pen
van school).
Groep 6 t/m 8:
Een OV kaart is handig i.v.m. uitstapjes. zie boven en kladblok (één met
lijntjes) en evt. een A-4 mapje om losse A-4 vellen in te bewaren. (Geen multomap)
Groep 7 en 8:
zie boven en een rekenmachine, een agenda en een geodriehoek. De
kinderen leren agendabeheer en krijgen meerdere huiswerktaken per week.

De bel en de start van de lessen
Wij zijn natuurlijk blij met de betrokkenheid van ouders bij school, maar als de tweede bel is gegaan willen wij
met de lessen beginnen. Wilt u de leerkracht iets melden, dan mag dit ook d.m.v. een klein briefje/mailtje of
door het in de agenda (Orion 7) te schrijven. Wilt u zo vriendelijk zijn om de klas en de school na de tweede bel
te verlaten, zodat de kinderen met de leerkracht aan de slag kunnen?!
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Gymrooster
Het gymrooster ziet er als volgt uit:
Silvia
Nicky
Dinsdagochtend
5B; 7A; 6-7 B; 6 A
Dinsdagmiddag
8 A; 8 B
woensdag
3 A; 3 B; 4 B; 4 A; 5 A
5 B; 6 A; 7 A; 8 A en 8 B
donderdag
Groepen 1-2
vrijdagochtend
3 A; 4 A; 4 B; 3 A
vrijdagmiddag
6-7 B; 5 A
De groepen die 8:30 uur met gym beginnen, moeten verzamelen bij de gymzaal.

Manja
Groepen 1-2
Groepen 1-2

Contactmomenten en infoavonden
Op 11 en 13 september krijgt u de mogelijkheid om met de leerkracht in gesprek te gaan, waarbij wij de rollen
omdraaien. U vertelt de leerkracht (eventueel samen met uw zoon/dochter) over uw kind en de leerkracht zal u
vragen waar wij rekening mee moeten houden. Bij de klassen hangen intekenlijsten, dus nog geen digitale
intekenmogelijkheden beschikbaar.
Onze jaarlijkse infoavonden vinden plaats op maandag 17 september om 19:30 uur voor de groepen 1 tot en met
7 en op 18 september voor de groepen 8. Vanaf 19:15 uur staat de koffie klaar. De invulstrookjes gaan begin
volgende week mee.

Opvangadressen
Per gezin ontvangt u een pakketje waarop u de gegevens van de opvangadressen kunt invullen. Laat het pakketje
heel en lever het als geheel in bij één van de leerkrachten ( het liefst de juf/meester van uw oudste kind op de
Cirkel). Graag uiterlijk vrijdag 7 september.

Ander adres?
Bent u verhuisd of klopt uw adres in onze administratie niet (meer), mail het juiste adres dan z.sm. naar
k.hassall@ogamstelland.nl
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