Beste ouders van de onderbouw,
Schoolweek 1
Wat een heerlijke eerste week hebben wij gehad. We zijn gestart met de
kennismakingsgesprekken op maandag en geëindigd met een fijne dag in
de speeltuin. De bijgevoegde foto's spreken voor zich 😀!

Volgende week
Ook volgende week staat in het thema Communicatie. We zullen samen
veel tijd besteden aan hoe we met elkaar omgaan in de groep, op het
schoolplein en in de school.
De stamgroepavond stond voor de onderbouw gepland voor aanstaande
dinsdag 31 augustus en kan helaas ook dit jaar, vanwege Corona, niet in
de oorspronkelijke vorm doorgaan. In plaats daarvan krijgen alle ouders
volgende week een digitale brief met daarin alle afspraken nog een keer
‘op papier'. Voor de persoonlijke ontmoeting (op gepaste afstand) met de
leerkracht (en), andere ouders en kinderen van de eigen groep hebben
wij een alternatief bedacht. Volgens onderstaand rooster nodigen wij jullie
uit om in de ochtend van 8.45 tot 9.30 uur naar de blauwe speeltuin
(overkant fietspad) te komen. De groep van uw kind zal daar dan
buitenspelen. Ook de bouwcoördinator (Yvonne), de IB-er (Paula) en
iemand van de schoolleiding (Kitty of Ireen) zullen dan aansluiten. Om
9.30 uur gaan de kinderen weer naar het grote schoolplein om nog een
halfuurtje met de andere kinderen te spelen. Het verzoek aan jullie is om
dan kort afscheid te nemen en te vertrekken. Dit om vooral de nieuwe
kinderen te helpen met hun afscheid.
Donderdag 2 september

Denderleeuwen (ob3)

Vrijdag 3 september

Dakhazen (ob2)

Donderdag 9 september

Schanullekes (ob1)

Vrijdag 10 september

Samsons (ob4)

Nog even dit

-

De lessen starten om half 9, dan gaat de deur dicht. Wij vinden het
belangrijk om hier, ook in de kleuterbouw, serieus mee om te gaan.
Het 10-uurtje is klein en gezond. Onze voorkeur gaat uit naar water
als drinken.

Fijn weekend!
Marion, Marja, Rachida, Cathérine, Romea, Jannie, Mylène, Rosa en
Yvonne

