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Personele wisselingen
Na de herfstvakantie zullen er een aantal personele wisselingen plaatsvinden. In groep 1-2a zal juf
Margreet vanaf deze week een dag extra gaan werken. Zij is er op donderdag en vrijdag en juf
Manon is er op maandag tot en met woensdag.
In groep 3 zal juf Sandra Weijer, vanaf de herfstvakantie, de woensdag voor haar rekening nemen.
Zij vervangt juf Karin.

Lampionneninloop
We hebben dit jaar weer een lampionneninloop. Deze is op 10 november van 17.00 uur -18.30 uur.
We creëren een eenrichtingsroute in de school. Op piekmomenten kan het zijn dat u even buiten
moet wachten. In verband met allerlei andere avondactiviteiten, zoals bv. sport, hebben we
ervoor gekozen niet te werken met tijdssloten. Uiteraard zijn we heel blij dat we u voor dergelijke
activiteiten weer op school mogen ontvangen.

Kinderboekenweek
De leerkrachten hebben afgelopen maandag de Kinderboekenweek geopend in het speellokaal
met een toneelstuk voor alle kinderen. Dit jaar is het thema: beroepen. Uiteraard lezen we veel
over beroepen, maar zijn er ook ouders geweest om te vertellen over hun beroep. Vandaag
hebben de kinderen in een circuit allerlei opdrachten uitgevoerd over beroepen, maar hebben
we ook kennisgemaakt met een aantal beroepen. We hebben allerlei informatie gekregen over
het werk van de politie, ambulance, brandweer en boer. Maar er was vandaag ook een kapster
aanwezig om onze haren mooi te krullen en er kleurtjes in te krijgen.
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Parro
Binnenkort zullen we starten met een pilot van Parro, een portal waarin wij alle communicatie
met ouders kunnen regelen. U ontvangt binnenkort meer informatie en een uitnodiging voor de
ouderapp van de leerkracht(en) van uw kind(eren).

Informatieavond
De informatieavond zal plaatsvinden aan het begin van het nieuwe kalenderjaar. We kiezen
ervoor om een ouderavond/informatieavond te organiseren. De kinderen maken u tijdens deze
avond wegwijs in de klas en laten u zien wat ze allemaal doen tijdens ene schooldag. Mocht u
tot die tijd vragen hebben wat betreft ontbrekende informatie, dan kunt u terecht bij de
leerkrachten. Naar aanleiding van onze bevindingen tijdens de lampionnenavond, kunnen we
kijken hoe we de informatieavond/ouderavond het beste kunnen invullen.

Nieuwe richtlijnen
Onlangs zijn de coronamaatregelen aangepast. Wij hebben overleg gehad en vinden het een
fijne gedachte dat er meer contact kan zijn tussen ouders en school. Het is daarom vanaf heden
weer mogelijk om uw kind(eren) naar de deur van het lokaal te brengen. Naar binnen gaat helaas
nog niet. We willen u wel vragen om nog enige afstand te houden van de leerkracht.

Oudergesprekken
Volgende week zijn de oudergesprekken. Deze zullen op school plaatsvinden (fysiek). We vragen
u bij de buitendeur van het lokaal te wachten.

Herfstvakantie
Nog een week naar school en dan is het alweer herfstvakantie, namelijk van 18 t/m 22 oktober.
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