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In deze nieuwsbrief: 

- Schoolfotograaf 

- Informatieavond 

- Theaterbezoek groep 6,7 en 8 

- Reminder inschrijving Rekentuin, 

Taalzee en Words & Birds 

- Excursie groep 5 

- Informatie overblijf 

- Pedagogische regel 

 

1. Schoolfotograaf 

 
Deze week zijn alle kinderen op de foto gezet 

door onze schoolfotograaf, TeamRainbow7. 
Over ongeveer 3 weken zullen de foto's klaar 

zijn. U krijgt dan een inlogcode om de foto's te 
bekijken en eventueel te bestellen.  
 

 

2. Informatieavond 

De informatieavond vindt plaats op maandag 

11 september. Tijdens deze avond krijgt u 

informatie over de gang van zaken in de groep 

dit schooljaar. Er zullen 2 verschillende rondes 

zijn. De eerste ronde start om 19.00 uur en is  

voor de groepen 1/2, 4, 5 en 8. Om 19.45 uur 

is er een kopje koffie of thee in de aula van de 

school. Om 20.00 uur start de tweede ronde 

en die is voor de groepen 3,6 en 7.  

In de weken na de informatieavond zal er een 

startgesprek worden gepland. Hiervoor kunt u 

zich inschrijven via Digiduif tot 11 september 

14.00 uur. 

3. Theaterbezoek groep 6,7 en 8 
Voorstelling “Tuinen van de 

herinnering” 

De groepen 6 t/m 8 zullen op maandag 11 

september de try-out van de voorstelling 

“Tuinen van de herinnering” bijwonen in 

Theater aan de Slinger. Met behulp van humor 

en drama zal René Groothof de kinderen 

meenemen op een spannend avontuur over 

vriendschap en loyaliteit. 

Wij worden op maandagmiddag om 13:45 uur 

in het theater verwacht en zullen daarom rond 

13:30 uur met de fiets vanaf school 

vertrekken.  

Om het fietsen en de voorstelling goed te 

laten verlopen zijn wij op zoek naar ouders die 

met ons mee kunnen. De verschillende 

groepen zijn op zoek naar de volgende 

begeleiding: 

 Groep 6: 1 ouder 

 Groep 7 L/L: 1 ouder 

 Groep 7 K/M: 1 ouder 

 Groep 8: 2 ouders 
 

Graag aanmelden via de mail/Digiduif. De 

voorstelling duurt tot 15:00 uur. De kinderen 

van groep 6 t/m 8 mogen direct vanuit het 

theater zelfstandig naar huis fietsen. Mocht u 

het fijn vinden als uw zoon/dochter vanuit het 

theater met de leerkracht mee naar school 

fietst? Laat dit dan ook even via de 

mail/Digiduif weten. 

 

 



 

4. Reminder inschrijving Rekentuin, 

Taalzee en Words & Birds 

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u kunnen 

lezen in de bijlage over de programma’s van 

Rekentuin, Taalzee en Words & Birds. Wij 

willen u eraan herinneren dat u zich hiervoor 

opnieuw opgeeft als u dit wilt blijven 

gebruiken. Eind september vervallen de 

accounts als u die niet meer gebruikt.  

5. Excursie groep 5 

Helaas kon de excursie vanwege de 

weersomstandigheden vandaag niet doorgaan 

voor groep 5. De nieuwe datum hiervoor is 

maandag 7 mei 2018. Noteert u deze vast op 

de schoolkalender. 

6. Gegevens overblijf 

De afgelopen week kreeg de overblijf-

coördinator veel vragen omtrent het 

rekeningnummer en het contact via de mail. 

De gegevens van zowel het rekeningnummer 

als de mail blijven voorlopig hetzelfde. Mocht 

hier toch iets in wijzigen, zullen zij dat tijdig 

met u communiceren. 

7. Pedagogische regel 

Deze week hebben we in alle groepen de 2e 

regel aangeboden en besproken met de 

kinderen. 

“We zorgen voor een rustige sfeer voor 

onszelf en voor elkaar.” 

We hebben voorbeelden gezocht van situaties 

waarbij deze regel belangrijk is voor jezelf en 

voor de omgeving. Zo leren de kinderen meer 

rekening te houden met elkaar.  

 

  

 


