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VAKANTIES & VRIJE DAGEN

NIEUWSBRIEF 4sept t/m 8 sept. 2017
Beste ouders en verzorgers,

Prinsjesdag: 19 september 2017
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5
januari 2018
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart
2018
Goede Vrijdag / 2e Paasdag: 30 maart t/m 2
april 2018
Koningsdag: 27 april 2018
Meivakantie: 30 april t/m 11 mei 2018
2 Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018

Studiedagen: deze staan vermeld op de
schoolkalender. Deze krijgt u deze week.
V

NIEUWS VOOR OUDERS
Ontmoetingsochtenden
U bent iedere vrijdag welkom vanaf 8:30 uur
vanaf 9 uur is er soms een thema.
Op de kalender vindt u de data wanneer er
“koffie met de directie” gepland staat.
De Ouderacademie
Naailessen: Dinsdags 9.00-11.00u.
Taallessen: Maandags 8.30-11.30u en
dinsdags 13.00-15.00u
U kunt gewoon komen als u een keer mee
wilt doen of mee wilt kijken.
Taallessen beginnersgroep: Start volgend
schooljaar alleen bij voldoende
aanmeldingen!
Geef u vast op bij Juf Kerkhoven! woensdags
9.00-11.30u bij voldoende aanmeldingen.

Gisteren hadden we een gezellige nieuwjaarsreceptie waarbij de
schoolgidsen en kalenders zijn uitgedeeld. Was u er niet dan krijgt u de ze
informatie bij de startgesprekken met de leerkracht.
Zoals altijd staan er foutjes in de schoolgids, de oplettende lezer heeft
vast al ontdekt dat de studiedag van 6 oktober niet vermeld staat.
In de kalender staan wat meer foutjes. Houd goed deze weekbrief in de
gaten voor de actuele info.
Namens het team,
Lineke de Jong
Startgesprekken
Via de groepsleerkracht wordt u uitgenodigd voor het startgesprek. De
bedoeling is om samen met de leerling de doelen en verwachtingen voor
het schooljaar te bespreken. We gaan uit van uw aanwezigheid.
Naailessen:
De naailessen zijn weer begonnen. U bent van harte welkom bij mevrouw
Krijtenburg op dinsdagmorgen om 9 uur.

OOIEVAARSPAS 2017/2018 – HEEFT UW KIND EEN OOIEVAARSPAS?
Elk jaar moet de nieuwe pas door ons gescand worden. Wilt u deze pas zo
snel mogelijk laten scannen bij de administratie: juf De Man of juf Bruin?
BENT U VERHUISD OF HEEFT U EEN ANDER TELEFOONNUMMER?
Wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de administratie? Dit kan
ook via de mail naar: mbruin@beatrixschool.info
TURKSE LES VAN MEESTER EROGLU
Vorige week is de brief uitgedeeld voor het volgen van de Turkse les. Als
uw kind Turkse les wil volgen, wilt u de brief dan zo snel mogelijk ingevuld
en ondertekend aan uw kind meegeven?

Uit de groepen

Groepen 4a en 4b
Open lessen op de volgende vrijdagen van 8.30u-9.00u:
29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december. Alle ouders zijn hartelijk welkom!
Juffen Maljaars en De Vries







Zwerfboekenkast.
Op de eerste etage staat de zwerfboekenkast. Hieruit mag je boeken lenen en mee naar huis
lenen. Dit kan elke dag na schooltijd. Het is voor alle groepen, ook voor de kleuters. Hoe doe je
dat?
Kinderen van groep 1-4 met hun ouders. Kinderen van groep
5-8 mogen zelf lenen.
Eén boek per keer! Zo heeft iedereen wat te kiezen.
Schrijf je naam, groep, datum en titel van het boek in de map die op de kast ligt.
Wees zuinig op de boeken en breng ze op tijd terug. Zet ze alstublieft terug op de GOEDE PLANK.
Veel leesplezier.

Groep Kikker
Woorden van de week: het konijn, het konijnenhok, de kinderboerderij, de minste, de
meeste, de , het, de vogel, de veer, rood, blauw, groen, geel, samenwerken,
toneelspelen, de rol, het verdriet,
Klank van de week: oe
Kleur van de week: rood
Vorm van de week: de vierkant en de rechthoek
Woensdag 6 september gaan we om 9.30 naar de kinderboerderij. Als u het leuk vindt,
mag u mee. Juf de Vries en Meeuwisse begeleiden allebei een groepje. Trekt u de
kinderen oude schoenen of laarzen aan?
De sportdag van de groepen 3 en 4 was een groot succes! Het was prachtig weer en de kinderen hadden
het erg naar hun zin.
I.v.m. het slechte weer is de sportdag van de groepen 5 t/m 8 helaas afgelast. Deze sportdag is verplaatst
naar donderdag 7 september. Vindt u het leuk om mee te helpen? Meld u dan bij gymmeester
Krijtenburg.
Groep 7:
In groep 7 gebruiken we een agenda voor het huiswerk. Heeft uw zoon/dochter er al een? Er wordt al
huiswerk opgegeven, dus het is fijn als dit snel in orde is.
Meester Bruggeman.

