Weekbrief groep 5-6
Vrijdag 27 augustus

Beste ouders,
De eerste schoolweek zit er alweer op. We hebben veel met elkaar gedaan: we
stelden gaandeweg onze groepsregels op, ontdekken hoe en waar we fijn
kunnen werken én leren elkaar ook steeds beter kennen. Komende week gaan
we daar mee verder. Wie ben ik én wie zit er in mijn groep staat dan ook
volgende week centraal.
Feestweek
Komende week gaan de groepen een hele week allerlei activiteiten ondernemen
ter vervanging van het kamp. Wij herinneren jullie graag aan een aantal zaken:
-

De normale schooltijden gelden iedere dag;
Op maandag hebben de kinderen een fiets nodig op school. We gaan
namelijk fietsend naar onze eerste activiteit toe;
Op maandag hebben de kinderen ook (passende) handschoenen nodig om
goed te kunnen meedoen met de activiteiten;
De kinderen nemen vanuit thuis hun 10-uurtje en lunch mee.
Op vrijdag zijn jullie van harte uitgenodigd om naar de bouwweeksluiting
te komen kijken. Houden jullie voldoende afstand van elkaar? We
beginnen om 13.15u.

We kijken uit naar een leuke week!

Portfoliomappen groep 6
Willen jullie de portfoliomappen van groep 6 meegegeven naar school. Het gaat
om de dikke mappen. De inhoud van groep 5 mag in zijn totaliteit erin blijven
zitten. We bouwen daarop door.
Kinderen uit groep 5 krijgen van ons een nieuwe map. Ook zij-instromers krijgen
een portfoliomap van school.

Luizencapes
Er missen nog een aantal luizencapes. Willen jullie deze maandag meegeven? Is
er een luizencape kwijt of heeft jullie kind er geen, kunnen jullie bij Bernadette
een nieuwe kopen.
Vanwege de coronamaatregelen vragen we jullie om zelf de kinderen te
controleren op luizen.

Stamgroep avond bouw 5-6
De precieze invulling en organisatie van de stamgroepavond hangt nog een
beetje af van de dan geldende maatregelen. Toch is het handig om de datum
alvast in de agenda te zetten. We maken dan met jullie kennis, jullie maken
kennis met de andere ouders én leren ons beter kennen. Uiteraard nemen we
jullie dan ook mee in het Jenaplanonderwijs en de gang van zaken binnen bouw
5-6. Het belooft vooral een gezellige avond te worden.
Dus, save the date: 7 september 2021.

Warme groet,
Soumaya, Carine, Marga, Arjan, Rosa en Youri

