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Woensdag én vrijdag zijn de schooltijden van
8.30 uur tot 12.30 uur.

Ma 26-8: Schoolfotograaf
Ma 26-8: OR vergadering
Wo 28-8: info avond groep 3, 3-4 en 4
Ma 2-9: info avond groep 6
Di 3-9: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD
Di 3-9: info avond groep 7A en 7B
Wo 4-9: info avond gr. 1-2A/1-2B/1-2C
Do 5-9: info avond groep 5
Di 10-9: info avond groep 8
Vr 13-9: schoolviering gr. 8 en gr.1-2C
Wo 18-9: MR vergadering
Vr 27-9: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2B
Woensdag 2-10: alle kinderen vrij i.v.m.
studiedag
Vr 4-10: 11.00 u. koffie uurtje gr. 1-2C
Di 8-10: jaarvergadering oudervereniging
Vr 11-10: schoolviering groep 5 en 1-2B
Di 21-10: 8.30 uur spreekuur Bernadette
Rijpert GGD

De lunch voor de groepen 1-2 en 3, 4 en 5 is
om 11.45 uur tot ± 12.00 uur. Vanaf 12.00 uur
gaan deze kinderen een half uur buiten spelen.
Voor de groepen 6 tot en met 8 is de lunch om
12.15 uur. Deze kinderen gaan om 12.30 uur
buiten spelen tot 13.00 uur.
Vanaf 8.10 mogen de kinderen op het
speelplein. Er loopt ’s morgens géén leerkracht
meer buiten.
De zoemer gaat iedere dag om 8.25 uur. De
kinderen komen op tijd binnen.
Om 8.30 gaat de 2e zoemer en gaan de lessen
beginnen.
We verwachten dat alle ouders de klas verlaten
en naar buiten gaan.

Schoolkalender en schoolgids
Volgende week krijgen alle oudste kinderen van
het gezin een schoolkalender mee naar huis.
Hierin vindt u praktische zaken zoals de nieuwe
schooltijden, het aangepaste gymrooster, de
groepsverdeling, en dergelijke.

Schooljaar 2019-2020 gaat bijna
van start
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Komende maandag start het nieuwe schooljaar.
We hopen dat alle kinderen goed uitgerust een
fijne start kunnen maken in hun (nieuwe)
groep.
De leerkrachten hebben zich de afgelopen
dagen goed voorbereid en hebben er zin in om
met de kinderen aan de slag te gaan.
Al op de eerste dag krijgen alle kinderen te
maken met een verandering: we starten met
het 3 daags continu rooster.
Dus, alle kinderen nemen op maandag, dinsdag
en donderdag hun (gezonde) lunch én drinken
mee naar school. Samen met de leerkracht eten
zij hun boterhammen op in de klas. Daarna
wordt er een half uur buiten gespeeld onder
toezicht van een personeelslid en een ouder.
Alle afspraken die we voor het overblijven
gemaakt hebben staan overzichtelijk bij elkaar.
Dit overzicht vindt u in de bijlage.
Het is raadzaam om de afspraken nog eens na
te lezen, zodat u niet voor verrassingen komt te
staan.
De schooltijden zijn ook veranderd:
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de
schooltijden van 8.30 uur tot 14.45 uur.
Alle kinderen blijven verplicht over.

De nieuwe schoolgids staat op de website en
kunt u daar downloaden. Als u een gedrukt
exemplaar wilt, kunt u dat vragen aan de
conciërge.

Wijziging datum schoolviering
groep 8 en 1-2C
De schoolviering voor groep 8 en groep 1-2 C
hebben we een week moeten vervroegen. De
nieuwe datum wordt vrijdag 13 september.

De schoolfotograaf.
Kiek schoolfoto verzorgt maandag 26
augustus weer de schoolfotografie. Volgende
week krijgt u meer informatie.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Blokkendoos,
Nick de Lange, directeur.
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