Nieuwsbrief september 2017
Schoolfeest
Wij willen alle ouders en vrijwilligers van Trajekt bedanken voor hun inzet. Als team
hebben we genoten van het schoolfeest en zonder jullie hulp was dat niet mogelijk
geweest. Het geld dat we over hebben gehouden, investeren we in nieuw spelmateriaal
voor op het schoolplein.
Staking
Vorige week heeft u al een brief over de onderwijsstaking ontvangen, maar we willen u er
nogmaals aan herinneren, dat donderdag 5 oktober de school gesloten is.
Kinderboekenweek
Woensdag 4 oktober vieren wij Dierendag, maar ook de start van de Kinderboekenweek.
Zoals gebruikelijk is er weer een ludieke opening op het plein. Het thema van dit jaar is:
“Gruwelijk, eng”. Het gaat niet alleen over monsters en griezels, maar vooral over wat is
gruwelijk eng nu eigenlijk is. Een haai kan voor de een gruwelijk eng zijn, maar voor een
ander juist weer niet. Tot aan de herfstvakantie zullen we in de klassen extra aandacht
besteden aan voorlezen en het lezen van boeken. Daarnaast gaan er ook kinderen uit de
bovenbouw voorlezen aan de peuters van de Kinskörref.
Klasbord
Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld bij een nieuwe groep. Wij willen u vragen om
dit zo spoedig mogelijk te doen, zodat u geen leuke foto’s, oproepjes en/of belangrijke
brieven mist. Mocht het aanmelden niet lukken, dan kunt u hiervoor altijd terecht bij een
van de leerkrachten. Brieven worden vanaf nu alleen nog maar meegegeven aan het
oudste kind op school.
Jumbo sparen
Vanaf woensdag 4 oktober kan er bij de Jumbo gespaard worden voor scholen. Wij doen
ook mee aan deze actie en sparen voor materialen op het schoolplein. Als u boodschappen doet bij de Jumbo ontvangt u bij iedere 10 euro aan boodschappen een bon.
Deze bon kunt u op school inleveren. De inleverbox staat bij de hoofdingang. Als u
boodschappen doet bij een Jumbo in Maastricht, kunt u de bonnen ook daar in een
inleveren in een inleverbox. Als u buiten Maastricht bij de Jumbo koopt, dan moet u de
bonnen op school inleveren. Heeft u familie, vrienden of kennissen buiten Maastricht
wonen en zij doen boodschappen bij de Jumbo, dan kunnen zij ook voor onze school
sparen. Zij hoeven de bonnen alleen aan u af te geven of op te sturen en vervolgens kunt
u de bonnen op school inleveren. Wij hopen samen met u een mooi bedrag bijeen te
sparen!
Informatieochtenden
In de afgelopen week hebben er in alle klassen informatieochtenden plaatsgevonden. Wij
zijn heel blij met uw belangstelling en interesse voor uw kind en ons onderwijs. Voor de
ouders met een kind in groep 1/2/3 zullen er nog enkele informatieochtenden volgen. Wij
merken dat ouders hun kind in groep 1/2/3 graag willen helpen met het leren lezen,
rekenen en schrijven, maar vaak niet weten wat ze van hun zoon of dochter mogen
verwachten. Wij hopen met deze korte informatiemomenten u meer zicht te geven op
hoe u uw kind kunt helpen.
Team Emile Weslyschool.

