WEEKBRIEF 2
AGENDA
Di 11 september: Informatieavond groep 3 en peuters
Wo 12 september: Stakingsdag Zuid-Holland, alle leerlingen vrij
Vr 14 september: Jaaropening
Di 18 september: Prinsjesdag alle leerlingen vrij
Wo 19 september: Sportdag groep 5 t/m 8
INFORMATIEAVOND GROEP 3 EN PEUTERS
Dinsdag 11 september is er een informatieavond voor de ouders van groep 3 en de peuters.
De avond voor de groepen 3 start om 19.00 uur en die van de peuters om 19.30 uur. De
koffie staat klaar vanaf 18.45 uur bij ingang A. Ook de peuterbijeenkomst is in de basisschool
(ook ingang A).
STAKINGSDAG ZUID-HOLLAND 12 SEPTEMBER (HERHALING)
De leerkrachten uit het basisonderwijs gaan op woensdag 12 september meedoen met de
estafettestaking i.v.m. de werkdruk/het salaris in het onderwijs. Elke provincie heeft een
eigen datum en voor Zuid-Holland is dat woensdag 12 september.
Alle leerkrachten zullen deelnemen aan deze staking. De school is woensdag 12 september
gesloten.
SCANNEN OOIEVAARSPAS
Komende week is er elke ochtend (8.30-12.15 uur) een mogelijkheid om de ooievaarspas te
scannen bij de administratie. Elk schooljaar moet de ooievaarspas gescand worden, anders
heeft u geen recht op de voordelen hiervan.
SPORTDAG GROEP 5-8 (ZONDER HULPOUDERS GEEN SPORTDAG)
Op woensdag 19 september 2018 houden we onze jaarlijkse sportdag voor de groepen 5 t/m
8 bij SV Houtwijk. De sportdag is van 8.40 tot 12.45 uur.
Om de sportdag te organiseren zijn we nog op zoek naar ouders uit de groepen 7 en 8 die
willen helpen. Lijkt het u leuk om te helpen tijdens de sportdag als groepsbegeleider of
scheidsrechter? Wilt u dit dan aangeven bij de leerkracht van uw kind. De kinderen hebben
hiervoor een uitnodiging en een antwoordstrook ontvangen. Wilt u de antwoordstrook
inleveren a.u.b.?
Op dit moment maken wij ons zorgen of de sportdag wel door kan gaan, omdat er nog niet
voldoende hulpouders uit groep 7 en 8 zijn aangemeld!
Het is mogelijk dat de sportdag i.v.m. de weersomstandigheden niet doorgaat. Dan wordt de
sportdag gehouden op woensdag 10 oktober 2018. Wilt u op de antwoordstrook aangeven of
u op de reservedatum ook beschikbaar bent?

LEYENBURGAANPAK
Ook dit jaar werken we weer met de Leyenburgaanpak. We hebben nieuwe duimen en zo
sparen we zo snel mogelijk met de groep voor een groepsbeloning.
De komende week staan voor de Leyenburgaanpak “de gangen, kapstokken en de trappen”
centraal. We letten extra op de volgende afspraken:
-

Als de rest van de school aan het werk is, loop ik stil door de gang;
Ik hang mijn jas op en zet mijn tas op de juiste plaats;
Ik loop rustig.

Vriendelijke groeten namens het team,
Karin Simonetti
Jan Jaarsma

