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Welkom op school !

Agenda
Komende week
5 sept
6 sept
7 sept
8 sept

Beste kinderen en ouders,

Kijkje in de keuken
Kijkje in de keuken
Kijkje in de keuken
Kijkje in de keuken

Groep 6
Groep 4
Groep 3
Groep 8

Belangrijke data
4 okt
Studiedag, kinderen vrij.
Week 42 & 43 herfstvakantie

Jarigen

Het schooljaar is in verband met het overlijden van Sami
verdrietig gestart. Fijn dat er zoveel medeleven was van
kinderen en ouders. De ouders van Sami waarderen dit zeer.
Volgende week zullen wij de gedenkboeken en andere
tekeningen en knutsels naar de ouders brengen. De foto van
Sami zullen wij natuurlijk een mooie plek in de school geven.
Ook dit jaar gaan we als leerkrachten de kinderen helpen om
zich thuis te laten voelen. Met elkaar, kinderen, ouders en
leerkrachten willen wij bouwen aan een prettige school waar
het leuk is om te leren!

Studiedagen :
Alsnog van harte gefeiciteerd:
25 augustus Layana El Hajjioui gr 6
30 augustus Josefien Beuk gr. 7
30 augustus Tim Huldij gr. 4
31 augustus Hilde van Bemmel gr. 5
Volgende week zijn jarig :
3 september Mirthe v d Akker gr. 8
4 september Sven de Heer gr. 3
5 september Nada Abdi Bo’or gr. 5
6 september Jayden Morars gr. Geel
7 september Nasser Edin Bakkali gr.rood
7 september Hicham El Aoufi gr.5

Op de studiedagen hebben wij o.a. met alle collega’s van
Schatrijk over onze missie en visie en pedagogische waarden
gesproken. We vinden het belangrijk om ook op dit gebied één
lijn te volgen.

Gefeliciteerd en een gezellige dag!
U heeft het vast al gehoord: de kinderen zijn bezig met het
werken op de nieuwe Chromebooks. Op de studiedagen zijn
de mogelijkheden van de Chromebooks door het team
verkend. Zo kan er effectief met de computers worden
gewerkt.

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

Stagiaire:
Margot Verhaar komt op donderdag in groep rood ½
stage lopen. Binnenkort stelt zij zich voor.

Juf Marja:
Juf Marja was heel blij met alle post, tekeningen en
knutselwerken! Zij mist de kleuters en wij missen haar!
We wensen haar beterschap en sterkte.

Nieuws van de MR:
Het schooljaar is weer begonnen en de eerste
vergadering van de MR heeft al plaatsgevonden. Juf
Leonie vervangt tijdelijk juf Marja in de MR. Hier is MR
heel blij mee. Wij wensen juf Marja veel beterschap.
Binnenkort komt de nieuwe flyer. Graag verwijzen we
naar de informatie van de verkiezingen van de OPR.
Deze informatie is afgelopen week naar u gestuurd.
Over een paar weken zijn er ook verkiezingen voor de
leerlingenraad op school. De MR komt dit schooljaar de
volgende data bijeen voor vergaderingen: Maandag 2
september, 20 november, 8 januari, 26 maart, 14 april
en 25 juni.

Kijkje in de keuken:
De komende weken kunt u kijken in de groep van uw
kind. De eerste drie kwartier van de dag wordt u
uitgenodigd om te zien wat er allemaal zo op een dag
wordt gedaan en zult u informatie krijgen. In deze
weekbrief ziet u al wat data! Van harte uitgenodigd!

”Wasouder” gezocht:
Welke vader/moeder wil ”wasouder” worden? De vuile
was kan bij ons op school in de wasmachine en droger.
Wie wil dit regelen voor ons? Meer info bij juf
Jeannette.

