Weekbrief groep 5-6
Vrijdag 3 september

Beste ouders,
Onze feestweek zit erop! Wat hebben de kinderen genoten en wat was het tof
om zoveel verschillende activiteiten met elkaar, als stamgroep, te kunnen
ondernemen! Hier alvast wat foto's. Meer foto's worden later via de
klassengroepsapp met jullie gedeeld. Deze groepsapp wordt aangemaakt na
afloop van de stamgroepavond.

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
Dit jaar zal de stamgroep avond in kleinere groepen fysiek doorgaan. Fijn! Dat
betekent dat we wat aanpassingen hebben moeten doen in het programma.
-

-

Per kind kan er slechts één ouder de stamgroep avond bijwonen;
De leerkracht neemt jullie mee in de wereld van bouw 5-6 tijdens één van
de twee rondes. Jullie ontvangen via Social Schools een uitnodiging om
ofwel voor ronde 1 of ronde 2 in te schrijven. Deelnemen aan beide
rondes kan niet. De inhoud van de rondes zijn identiek aan elkaar.
Tussen beide rondes zal er een Barista op het schoolplein staan. Daar
kunnen jullie elkaar toch allemaal ontmoeten. Het is leuk als de ouders
van ronde 2 dus iets eerder aanwezig zijn, om te genieten van een
heerlijke koffie of thee én om de andere ouders te leren kennen.

De eerste ronde start om 18.00u.
De Barista staat er tussen 19.00 en 20.00u
De tweede ronde start om 20.00u.

Kringenroosters in de bijlage
In de bijlage vinden jullie de kringenroosters van de verschillende groepen. De
kinderen kunnen zelf vanuit de groep de informatiebladen meenemen.

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

