Nieuwsbrief 05-09-2016
Beste ouders/verzorgers,
welkom
De zomervakantie is weer voorbij en dat betekent dat de scholen weer gaan
beginnen, zo ook onze Emile Weslyschool. We hopen dat de kinderen er weer zin
in hebben. Wij in ieder geval wel!

Groepsindeling en personeel
Hieronder ziet u de groepsindeling zoals die bij de start van het schooljaar is:
Groep 1-2-3

Groep 4-5
Groep 6-7-8

maandag
juf Brigitte &
klassenassistent
juf Jolanda

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
juf Brigitte & juf Brigitte & juf Caroline & juf Caroline &
klassenassistent Juf Caroline
klassenassistent klassenassistent
juf Jolanda
juf Jolanda
juf Jolanda

juf Sandra
meester Rob

juf Sandra
meester Rob

juf Sandra
meester Rob

juf Sandra
meester Rob

juf Sandra
meester Rob

Bij groep 1-2-3 staat een nieuwe naam nl. juf Jolanda Breman. Zij
ondersteunt juf Brigitte en juf Caroline bij het lesgeven en zij zal alle
vermelde dagen in de ochtend aanwezig zijn.
Daarnaast maakt u dit schooljaar kennis met Juf Ingeborg Dijkstra. Zij gaat
in alle groepen godsdienstlessen geven en zal ingezet worden in de NT2ondersteuning. Voorlopig komt zij op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Een ander nieuw gezicht binnen school is dat van Juf Iris den Ridder. Zij zal
voor de duur van de ziekte van juf Ria haar directietaken voor twee dagen
in de week, in principe op dinsdag en vrijdag, waarnemen. Indien nodig
komt zij op een andere dag.
Bekende gezichten op school blijven juf Corrie, die de muzieklessen voor
alle groepen verzorgt op dinsdagmiddag en juf Sandra van der Scheer, die
u als IB-er in de laatste weken van het afgelopen schooljaar al heeft leren
kennen. Zij is er op dinsdag en donderdag.

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van meester Willem. Dit
betekent dat de taalklas niet voortgezet zal worden. Er waren te weinig
kinderen die van de taalklas gebruikt maakten en meester Willem heeft
een baan op een school in Brunssum gekregen
Belangrijk ander nieuws
Op school heeft uw kind geen mobiele telefoon nodig. U kunt via het
telefoonnummer van school altijd zaken aan uw kind (laten) doorgeven. Mocht uw
kind toch een telefoon mee naar school nemen, dan is de afspraak dat de kinderen
hun telefoon inleveren bij de leerkracht. Aan het eind van de dag krijgen ze deze terug
en kunnen ze hem weer gebruiken.

Houd er rekening mee dat de kinderen van groep 5, die vorig jaar nog in groep 4
zaten, nu ook op vrijdagmiddag naar school komen.
Op vrijdag volgen we het zgn. continurooster. Dit houdt in dat de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 allemaal overblijven en de school ’s middags om 14.45 uur uit is.
Let op: de inloopochtend voor groep 1-2-3 is alleen nog maar op woensdag!!!
We vragen u om op andere dagen bij de ingang van school afscheid te nemen van uw
kind. Zo kunnen we er voor zorgen dat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Het informatieboekje met daarin de agenda van de activiteiten van dit schooljaar is
nog in de maak. Het zal mee naar huis gegeven worden zodra het klaar is. Twee
belangrijke datums geven we u alvast:
Op vrijdag 16 september 2016 heeft het team een studiedag. Dit betekent
dat alle leerlingen die dag vrij hebben.
Binnenkort is er weer een klankbordgroepbijeenkomst over de herinrichting
van het speelplein. We hopen dat veel ouders/verzorgers hierbij aanwezig
zullen zijn. Binnenkort vertellen we u meer. We houden u op de hoogte!

We wensen iedereen een heel fijn
schooljaar en hopen weer met z’n allen fijn
samen te werken!

