Start van het schooljaar!
Balk, 23 augustus 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de ‘t Hazzeleger,

“Laten we SAMEN gaan BOUWEN aan een fijn schooljaar!”
Na een lekkere vakantie luiden we aanstaande maandag weer het nieuwe
schooljaar in! We starten met de Gouden Weken en bouwen samen aan een fijne
en rustige (werk)sfeer in de groep. Daarbij ligt het accent op groepsvormende
activiteiten. In elke groep wordt aandacht besteed aan het (opnieuw) met elkaar
kennis maken en de afspraken in de klas en op school. We staan ook stil bij wat
de kinderen dit jaar gaan leren en wat de eigen leerdoelen zijn voor dit
schooljaar.
Daarnaast vinden we het belangrijk om te investeren in de samenwerking
tussen school en thuis. Goede contacten, elkaar informeren en ontmoeten
werken door in de kwaliteit van de ontwikkeling van de kinderen. In de Gouden Weken
zijn de startgesprekken voor ons een belangrijk moment om elkaar te ontmoeten en af te
stemmen.
Tot slot ondernemen we nog aantal gezamenlijke activiteiten met de hele school, waaronder een
Lego bouwmiddag!

Praktische informatie / afspraken voor komend schooljaar
Opening nieuwe schooljaar
Aanstaande maandag hebben we vanaf 8:15 uur inloop bij de hoofdingang en mogen alle
kinderen met hun ouders/verzorgers een kijkje nemen in hun (nieuwe) klas. Om 8.30 uur staat de
koffie/thee op het schoolplein klaar en luiden we het nieuwe schooljaar in.

Inloop woensdagochtend en koffie ochtend
Iedere woensdagochtend bent u van harte welkom om samen met uw kind(eren) in de klas te
komen kijken. Het kind mag dan laten zien waar hij/zij trots op is.
En 4 keer per jaar organiseren we een koffie ochtend op de woensdag met een inhoudelijk thema.
Hieronder vindt u alvast de data:
• Woensdag 16 oktober 2019;
• Woensdag 15 januari 2020;
• Woensdag 25 maart 2020;
• Woensdag 3 juni 2020.
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Communicatie via Parro & per mail
We proberen de informatievoorziening vanuit school zo goed mogelijk te
stroomlijnen, zodat het overzichtelijk blijft. We hebben de volgende
afspraken hierover gemaakt in het team:
• Via Parro volgen info & foto’s uit de klas en oproepjes om bijv.
spullen mee te nemen.
• Via de mail komen algemene nieuwsbrieven vanuit school om
ouders en externen te informeren over de ontwikkelingen bij ons op
school. Belangrijke oproepen voor bijvoorbeeld het regelen van auto’s, doen we per mail,
omdat dan een reactie nodig is. Dit geldt niet voor de Parro berichten

Gymnastiek
We starten volgende week weer met de gymnastieklessen. Dit
schooljaar is onze vakdocent, Doede Deinum.
Mijn naam is Doede Deinum, 28 jaar en aankomend schooljaar kom
ik gymlessen bij jullie geven. Als gymnastiek leraar vind ik het
belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft in de gymles. Het
plezier dat ik zelf heb in het bewegen, probeer ik over te brengen op
de leerlingen. Dit doe ik door veel verschillende sporten aan te bieden
en leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau te laten bewegen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben op maandag, dinsdag en
donderdag gymnastiek. De kleuters gaan naar het speellokaal.
Komende maandag heeft groep 5 nog geen gym, i.v.m. de gezamenlijke opening in het speellokaal.

Graag de gymkleding en gymschoenen (vanaf groep 3) aanstaande maandag al meenemen.
Gymkleding en schoenen zijn verplicht om deel te kunnen nemen aan de gymles.

Luizencontrole
Op school plannen we in de komende weken ook weer een luizencontrole in. Wilt u dit weekend
alvast de haren van uw kinderen controleren? Op die manier kunnen we het schooljaar hopelijk
luisvrij beginnen.
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De lessen beginnen om 8.30 uur
De schooldeur gaat om 8.15 uur open en om 8.25 uur gaat de bel. De lessen in alle groepen
starten om 8.30 uur. Daarom willen we graag dat de kinderen uiterlijk om 8.25 uur op school zijn,
zodat de lessen op tijd kunnen starten.

Kalender
In de bijlage stuur ik nogmaals de kalender voor 2019-2020 mee en hieronder nog een aanvulling
op de kalender.
DATUM
Vrijdag 30 augustus
Donderdag 5 september

ACTIVITEIT
School start om 9.30 uur i.v.m. de Gondelvaart in Balk. Vanaf 8.30 uur is
er wel opvang op school.
Lego bouwmiddag – om 14.00 uur zijn de ouders welkom om de
bouwwerken te komen bewonderen

En voor in de agenda:

Schoolmusical ‘Tovenaar van Oz’ op donderdag 9 april 2020

Nog een zonnig weekend gewenst en tot maandag!
Graag maandag weer mee naar school nemen!
ü Gymkleding & schoenen
ü Boeken uit de leestas
ü Luizenzak
Met vriendelijke groeten,

Het team van ‘t Hazzeleger

