Nieuwsbrief nr 1 Augustus 2019

Schooltijden groep 1 t/m 8:
Ma t/m vrij 8.30 tot 14.00 uur.
Voor verdere informatie zie extra
nieuwsbrief juli 2019.

Gouden weken

Een nieuw schooljaar, we
hebben er zin in!

Maandag a.s. begint de school weer!
We hopen dat iedereen een heerlijke
vakantie heeft gehad en even afstand
heeft kunnen nemen van de dagelijkse
dingen.
Het team is weer opgeladen en heeft er
ontzettend veel zin in om aan de slag te
gaan. Gisteren heeft het team van SWS
It Werflân een startvergadering gehad
en zijn we bezig geweest met de
voorbereidingen van het nieuwe
schooljaar. De klassen zijn ingericht en
iedereen is klaar voor de komst van de
kinderen.
Welkom aan iedereen!
Laten we er een prachtig schooljaar van
maken!

Reminder start continurooster
We starten maandag a.s. met het
continurooster. Denkt u eraan uw
kind(eren) een lunchpakketje mee te
geven?

Net zoals vorig jaar gaan we dit
schooljaar aan de slag met ‘De gouden
weken methode’. Een methode om te
werken aan positieve groepsvorming.
Onderdeel hiervan zijn de omgekeerde
10 minuten gesprekken.
Het is de bedoeling dat ouders met de
leerkracht in gesprek gaan en vertellen
over hun zoon of dochter en hun
verwachtingen uitspreken. Ouders
kennen hun kind immers heel goed en
kunnen waardevolle informatie
geven. We willen graag het beste uit de
leerlingen halen en een goede
samenwerking tussen ouders en school
draagt daar aan bij.
Tevens is het een mooi moment voor
kennismaking met de nieuwe leerkracht.
De gesprekken vinden dit jaar plaats op
dinsdag 3 september van 14.30 tot 20.30
uur.
U kunt u inschrijven voor deze
omgekeerde gesprekken vanaf dinsdag
27 augustus a.s. vanaf ‘s morgens 8.00
uur. De formulieren liggen op de
bovenverdieping ( bij de bieb boeken)
klaar.
Heeft uw kind dezelfde leerkracht als
vorige jaar? Dan is inschrijven vrijwillig.
Wanneer uw kind een nieuwe leerkracht
heeft dan hebben de gesprekken een
verplicht karakter.

Belangrijk!

In verband met een
studiedag van het
team zijn Alle
kinderen maandag
9 september VRIJ!

Vooraankondiging
groepsavond op woensdag
18 september a.s.

Ook dit jaar organiseren we weer
groepsavonden voor alle groepen op
één avond. Op deze avond wordt u
geïnformeerd door de
groepsleerkrachten over het reilen en
zeilen in en rond de groep.
De avond zal bestaan uit drie sessies van
steeds een half uur, startend om 19.30,
20.10 en 20.45 uur. uur. Zo bent u in de
gelegenheid de groepen van al uw
kinderen te bezoeken.

Jaarkalender
voor ouders

De jaarkalender
voor ouders is
bijna klaar! Begin
week 36 ( (2t/m 6
september) kunt u de kalender
verwachten. De kalender wordt
meegegeven aan de oudste kinderen
van een gezin. Er wordt per gezin één
kalender verstrekt.

Plein

Zaken die van belang zijn om te weten.
m.b.t. de pleinwacht:
De pleinwacht tijden zijn:
08.15 - 08.25 uur
10.15 - 10.30 uur
12.15 - 12.30 uur
Er zijn altijd 2 leerkrachten die
pleinwacht hebben.
m.b.t. pleinregels:
1. Alle kinderen blijven op het plein
2. Niet fietsen op het plein
3. Fietsen tegen de fietsenrekken
parkeren
4. De algemene gedragsregels worden
ook op het plein gehanteerd.
m.b.t. inloop van de school
1. Om 8.25 uur gaat de bel, de kinderen
gaan, onder begeleiding van de
leerkracht, naar binnen.
2. De lessen starten om 8.30 uur
Groep 1-2
1. De kinderen van groep 1-2 zijn
‘s ochtends vanaf 8.20 uur en ’s
middags vanaf 13.05 uur welkom in de
klas.
2. Jassen, mutsen en sjaals graag
ophangen aan de kapstok.

Gym- en zwemtijden

zwemmen
De leerlingen van
groep 3-4 gaan
weer
schoolzwemmen
in ‘De Welle’ in
Drachten. Zij doen dit 1 x per twee
weken.
Nadere informatie krijg u van de groepsleerkracht.

Gymnastiek
Groep 1/2
Dinsdag
8.30 – 9.30 uur
Graag de kleuters op dinsdag bij de
gymzaal brengen. De kinderen zijn rond
10.00 uur weer terug op school
Groep 3/4
Dinsdag
9.00 – 9.45 uur
Groep 5/6
Dinsdag
9.45 – 10.30 uur
Donderdag
12.30 – 13.15 uur
Groep 7/8
Dinsdag
10.30 – 11.15 uur
Donderdag
13.15 – 14.00 uur
De leerlingen van de groepen die aan
het eind van de schooldag gymles
hebben gehad gaan na de gymles,
vanaf de sportzaal, zelfstandig naar huis.

Juf Marrit

Maandag 26 en vrijdag 30 augustus zal
juf Marrit van Esch helaas niet in groep 56 aanwezig zijn. Dit in verband met
afspraken die gepland zijn voordat
bekend werd dat Juf Marrit op It Werflân
zou gaan werken. We vinden dit
jammer, maar gelukkig hebben we juf
Sjoukje van der Wijk bereid gevonden
de kinderen op deze beide dagen les te
geven.

Agenda

Woe 28 aug
Di 3 sept
Ma 9 sept
Ma 16 t/m 27
sept
18 sept
Ma 23 sept

Luizencontrole
Omgekeerde 10 minuten
gesprekken
Studiedag leerkrachten
ALLE KINDEREN VRIJ
Hele school:
Project Duurzaamheid
Groepsavonden groep
1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8
OR/MR vergadering

Juf Thea en Juf Sanne

Er is een kleine wijziging in de
werkdagen van de leerkrachten van
groep 3-4.
Juf Sanne zal ipv op maandag nu op
woensdag werkzaam zijn in groep 3-4.
Dag
Ma
Di
Woe
Do
Vrij

Leerkracht
Juf Thea
Juf Thea
Juf Sanne
Juf Thea
Juf Thea

