Kringetjerond
Augustus/september 2019
Nieuw schooljaar
Dit is het eerste Kringetjerond van het schooljaar 2019-2020
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.
We willen het schooljaar graag goed beginnen en vragen u daarom
om uw kinderen op tijd naar school te brengen. Als om 8.45 uur de
tweede bel gaat, beginnen de lessen.
Stamgroepavond
Zoals u in de eerdere mails heeft kunnen lezen, is er op dinsdag 27
augustus vanaf 19.30 uur een gezamenlijke stamgroepavond. De
centrale start is om 19.45 uur op ons schoolplein.
Nieuwe teamleden
Dit schooljaar verwelkomen wij 3 nieuwe teamleden.
Daniëlle Mica, leerkracht van het Oerwoud, Maaike Hillebrand,
leerkracht in de Kringloop en Valerie Hussem, administratief
medewerker.
Schoolregels
Net als de afgelopen jaren besteden we ook aan het begin van dit
schooljaar weer uitgebreid aandacht aan de volgende schoolregels:
•
Rennen en roepen mag je op het plein, maar binnen moet je
rustig zijn.
•
Met elkaar de spullen delen en samen opruimen na werken en
spelen.
•
Voor groot en klein zullen we aardig zijn
Natuurlijk gelden de regels ook voor- en na schooltijd. Helpt u ons weer
met het handhaven er van?

Belangrijke data
augustus/september
27 augustus
Stamgroepavond
9 september
Onderbouw start
Taallijnthema 'Verkeer"
Ouderkring
19 september
Zwemmen: Atlantis,
Regenboog, Kraaiennest,
Eiland, Melkweg en
Noorderlicht
Extra gym: Kringloop

Mobiele telefoons
Er zijn kinderen die hun telefoon mee naar school (mogen) nemen.
Wanneer dit het geval is, moeten zij hun telefoon ’s ochtends bij de
leerkracht inleveren. Aan het eind van de dag kunnen ze deze weer
ophalen. Binnen school mogen de kinderen hun telefoon niet
gebruiken. Wanneer dit toch gebeurt, krijgen ze de eerste keer een
waarschuwing. De tweede keer zal de telefoon een nachtje op school
blijven. We gaan er vanuit dat het probleem dan opgelost is. Als dat
niet zo is, blijft de telefoon langer op school.
In dat geval kunt u contact opnemen met de betreffende leerkracht.
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Ophalen van de kinderen
In verband met de veiligheid in de gang vragen wij u om er aan te denken
dat alleen ouders van onderbouwkinderen bij het ophalen de school in mogen.
Nieuwe inlooptijd
Zoals u voor de zomervakantie heeft kunnen lezen zal na de herfstvakantie
de school niet meer vanaf 8.15 uur maar om 8.30 uur open gaan.
De lessen beginnen, zoals u gewend bent, wel om 8.45 uur.
De inlooptijd wordt teruggebracht tot een kwartier.

Wijzigingen graag doorgeven
Mocht uw adres, telefoonnummer of mailadres zijn veranderd, zou u dit
dan zo snel mogelijk aan de administratie willen doorgeven? Alvast bedankt!
Inschrijven broertjes en zusjes
Wij verzoeken u om broertjes en zusjes, die dit schooljaar twee jaar worden,
in te schrijven bij de administratie.
Luizenouders gezocht
In verschillende groepen zijn weer luizenouders nodig.
Als u zich beschikbaar wilt stellen om één keer per maand kinderen in de
klas van uw kind op luizen te controleren, kunt u zich aanmelden bij de
leerkracht van uw kind.
Taallijnthema 'Verkeer'
In de week van 9 september starten de onderbouw, het Speelhuis en Hakim
met het taallijnthema ‘ Verkeer'. Het centrale prentenboek is
'Ga je mee op reis' van Nannie Kuiper en Alex Wolf.
Tijdens het thema zullen de peuters en de kleuters gezamenlijke activiteiten
ondernemen. Zou u graag iets willen vertellen of laten zien aan de kinderen
dat met het thema te maken heeft dan kunt u contact opnemen met de
onderbouwleerkrachten. Alvast bedankt!
Ouderkindcoach en ouderkring
Krista Simons heeft iedere donderdagochtend van 8.45 uur tot 9.15 uur een
inloop spreekuur op De Nieuwe Kring. Tevens organiseert zij regelmatig een
ouderkring. Om een afspraak te maken kunt u Krista mailen, k.simons@spirit.nl.
Tevens is zij op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar op
0641551770.
De volgende ouderkring is op maandag 9 september om 9.00 uur .
De inloop is vanaf 8.45 uur.
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Vakantierooster en studiedagen 2019-2020
Herfstvakantie

21 t/m 25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 t/m 21 februari 2020

Goede Vrijdag/Pasen

10 t/m 13 april 2020

Extra week OB/MB

10 t/m 17 april 2020

Meivakantie

27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Pinksteren

1 juni 2020

Zomervakantie

6 juli t/m 14 augustus 2020

Studiedagen:
Vrijdag 18 oktober 2019
Vrijdag 20 december 2019
Maandag 27 januari 2020
Woensdag 25 maart 2020
Dinsdag 2 juni 2020
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