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Sommigen zijn nieuw op de school. Anderen weten al hoe het
er aan toe gaat. Wij gaan jullie helpen je heel snel “thuis” te
voelen bij ons en je nieuwe juf of meester. Samen met jullie en
jullie ouders willen wij bouwen aan een toffe school, een
school waar het leuk is om “te leren”.
Omdat een “kleine school” heel groot kan zijn.
Een heel fijn schooljaar toegewenst.

Weekbrief

Agenda
Komende week
31 augustus

Luizencontrole alle groepen

Zoals u ziet verschijnt de weekbrief deze keer op vrijdag. En
dat gaan wij ook zo houden.
In het vervolg ontvangt u de weekbrief op vrijdag, zodat u ruim
op tijd op de hoogte bent van de wetenswaardigheden voor de
komende week.

Gymtijden
Belangrijke data
12-13-14
Kamp groep 8
september

Jarigen
30 augustus
30 augustus
31 augustus
3 september
5 september

Josefien Beuk gr. 6
Tim Huldij gr. 3
Hilde van Bemmel gr. 4
Mirthe van den Akker gr. 7
Sven de Heer gr. 1-2 geel

Gefeliciteerd en een gezellige dag!

Maandag
08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.45-13.30 uur
13.30-14.15 uur

groep 7
groep 3
groep 8
groep 4
groep 5
groep 6

Donderdag
08.30-09.15 uur
09.15-10.00 uur
10.30-11.15 uur
11.15-12.00 uur
12.45-13.30 uur
13.30-14.15 uur

groep 8
groep 3
groep 7
groep 4
groep 5
groep 6

Paxwij
Christischool
Ons dat hetr niet mwerkte,Weekbrief
hadden
vanmorgen een heel gezellige
opening van het IKC.

Groep 8
In de bezetting van groep 8 zal vanaf a.s. maandag een
wijziging plaatsvinden. Voor dit schooljaar staat juf
Manon 5 dagen voor groep 8. Juf Evelien blijft onderdeel
van de groep uitmaken. Zij zal juf Manon coachen
(waarbij zij ook regelmatig in de groep is), de prestaties
van de leerlingen in kaart brengen en daar het passende
leerstof aanbod op maken samen met juf
Manon. Daarnaast zal juf Evelien de schakelklas
opstarten.

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben Malissa Vuijst, 20 jaar en woon in Alphen aan den
Rijn. Momenteel zit ik in het 3e jaar van de Pabo op het
instituut Theo Thijssen (ITT) in Utrecht. Komend half jaar
zal ik stage komen lopen bij groep 3. Ik zal elke maandag
en dinsdag aanwezig zijn. Ik heb er erg veel zin in en kijk
uit naar een gezellige en leerzame stageperiode.

Luizencontrole
Woensdag 31 augustus a.s. is er weer de bekende
luizencontrole voor alle groepen.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) geen vlechten of
gel in hun haar hebben.
Alvast bedankt.

