Nieuwsbrief 13-01-2017
Beste ouders/verzorgers,
In de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe jaar, willen wij beginnen om u en de
kinderen een gelukkig, gezond en leerzaam 2017 toe te wensen.
Luizen controle
Zoals gebruikelijk is na een vakantie zullen de haren van de kinderen
gecontroleerd worden op luizen. Op maandag 16 januari zal dit plaatsvinden. Wij
vragen u om vooraf zelf ook de haren van uw kind te controleren en indien nodig
te behandelen.
Schooltijden
Het nieuwe jaar begint vaak met goede voornemens. Ons voornemen is om de
lessen op tijd te laten starten. Helaas komen er iedere dag nog veel kinderen te
laat op school, waardoor de lessen niet tijdig kunnen starten. De eerste bel gaat
om tien over half 9. Als uw kind dan op school is, kunnen wij ook echt bij de
tweede bel, om kwart voor 9, beginnen. Het afscheid nemen van de kinderen
gebeurt buiten op het plein en uw kind gaat met de leerkracht mee naar binnen.
Op woensdag mogen de ouders van de kinderen van groep 1/2/3 wel mee naar
binnen, omdat woensdag de inloopochtend is. Wij hopen hierbij op uw
medewerking.
Scholing
Als team scholen wij ons het hele schooljaar door en omwille van die scholing
hebben de kinderen soms een dagje vrij. Op maandag 23 januari en op maandag
30 januari gaan meester Rob en juf Brigitte een cursus volgen tot
bedrijfshulpverlener. Op maandag is juf Shanice in groep 6/7/8, dus zal de groep
geen last hebben van de afwezigheid van hun meester. Voor groep 3 in de
ochtenduren en voor groep 1/2/3 in de middaguren zal er op deze dagen een
vervangende leerkracht zijn.
Uitstapje in het kader van het 100 jarig bestaan
Het jubileumjaar van de Vereniging Suringar zou in januari afgesloten worden,
met de laatste activiteit. Het door ons gewenste programma kan helaas in januari
niet aangeboden worden, maar wel in het voorjaar. Aangezien we de oudere
kinderen leuke en leerzame activiteiten willen aanbieden, hebben we besloten de
afsluitende activiteit te verschuiven.
Digitale nieuwsbrief
Als team hebben we besloten om de digitale communicatie te laten verlopen via
Klasbord. Binnenkort krijgt u van ons een brief hoe u zich hiervoor kunt
aanmelden en vanaf dat moment ontvangt u de Nieuwsbrief digitaal. Voorlopig
geven we ook nog aan iedereen de nieuwsbrief op papier mee.
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