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Beste ouders,  
 
 
Inmiddels zit de eerste dag van het nieuwe schooljaar er al weer op.  
Afgelopen week, in de zomervakantie, is het Offerfeest geweest.  
We hopen dat u allemaal een fijn en gezegend feest hebt gehad.  
 
Morgen, dinsdag 20 augustus, zullen we in alle klassen ook nog aandacht besteden aan het 
Offerfeest. 
Iets lekkers, een leuke activiteit, bewustwording…  
Uw kind hoeft voor morgen geen middageten mee te nemen , deze wordt verzorgd door ons.  
Wel mag uw kind fruit meenemen voor de ochtendpauze.  
 
Algemene ouderavond & info avond groep 8 
 
Op dinsdag 1 oktober staat de algemene ouderavond gepland en de ouderavond van groep 8 en de 
ouderavond “Overstap” van groep 3 gepland. U krijgt deze avond informatie in de klas van uw 
kind(eren), kunt kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind(eren) en u kunt uiteraard vragen 
stellen. 
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. 
 
Schoolgids / ouderkalender 
 
De schoolgids is digitaal in te zien via de schoolsite, onder het kopje “ouders”. 
Woensdag krijgen de oudste leerlingen de ouderkalender mee naar huis. 
 
Gymrooster 
 
Dinsdag: groep 4, meiden groep 5 & 6, meiden groep 7 & 8. 
Donderdag: groep 3, jongens groep 5 & 6, jongens groep 7 & 8. 
De kleuters gymmen op woensdag.  
Morgen starten de gymlessen. Zorgt u voor goede gymkleren voor uw kind(eren). Korte broek, shirt 
met korte mouwen en goede gymschoenen zonder zwarte zolen. Schoenen zijn noodzakelijk i.v.m. 
de veiligheid en de hygiëne. 
Ook dit jaar zullen alle gymlessen verzorgd worden door een vakleerkracht van het JIBB.  
 
Ouderspreekuur 
 
Het eerste ouderspreekuur van dit schooljaar is op dinsdag 10 september as. Juf Saliha heeft tijd voor 
u tussen 08.45-10.00 uur. 
 
 
 

Wij wensen iedereen, kinderen & ouders & collega’s een fijn schooljaar!  


