2018-2019

Maandbrief
September
Een nieuw schooljaar
Na een periode van vakantie is een nieuw schooljaar begonnen.
We zijn blij en dankbaar dat we elkaar weer mochten ontmoeten
als schoolgemeenschap en de kinderen hun plekje weer hebben
gevonden in de verschillende klassen. De spanning van een nieuwe start is er al wat vanaf en het dagelijkse schoolritme lijkt haast
weer gewoon.
We zien uit naar een gezegend schooljaar 2018-2019:
De Heere zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven!
Informatiepakket/ informatieavond
Op woensdag 5 september ontvangt u, via alle oudste kinderen
van het gezin, weer een informatiepakket. Dit pakket bestaat o.a.
uit de schoolgids, hulpouderlijst, jaarlijst voor ouders en een formulier met betrekking tot de nieuwe regels en afspraken van de
nieuwe AVG-normen.
Daarnaast willen we u de informatieavond extra onder de
aandacht brengen. Deze is op donderdag 13 september. De inhoud van deze informatieavond ziet u hieronder.
19:30u.
19:45u.
20:00u.
20:45u./21:00u.

Inloop
Gezamenlijke start in speellokaal
Start informatieronde
Afsluiting met hapje en drankje

Emailadres
Wilt u controleren of uw emailadres nog steeds klopt? Als u email
adres veranderd is, of u ontvangt geen e-mails meer via Parnassys, dan kunt u belangrijke informatie missen. Het is goed om dit
even te controleren. Deze nieuwsbrief zal dan ook via Parnassys
verzonden worden, zodat u dit kunt controleren. Als er iets
gewijzigd moet worden, wilt u dit dan z.s.m. doorgeven aan
meester Corné van den Bosch of juf Cora Lindeboom?

Belangrijke data
Datum

Activiteit

6-9

Bruiloft Juf Corineke—
Leerlingen ‘s middags vrij

7-9

Startactiviteit OC

13-9

Informatieavond start
19:30u.

25-9

Maandbrief oktober

25-9

Fietsenkeuring

2-10

Scholendag oktober ‘’44
(groep 7/8)

5-10

Dag van de Leraar

8-10

Start bovenschoolse actie

9-10

Herkeuring fietsen

10-10 &
11-10

Ossenmarkt/ Studiedagen—Leerlingen vrij

15-10

Inloopmomoent voor ouders 8:30u.—8: 45u.

17-10

Voorstelling Willemijn de
Weerd—groep 1-4

19-10

Afsluiting bovenschoolse
actie

20-10 t/
m 28-10

Herfstvakantie—
Leerlingen vrij

30-10

Maandbrief november

Vanuit de OC

Denkt u aan de jaaropening van de OC? Deze staat gepland op
vrijdag 7 september. Wilt u deze datum vrijhouden? De officiële uitnodiging heeft u vanmorgen, via de mail, ontvangen.
Jannie Grevengoed
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jannie Grevengoed, 31 jaar oud, getrouwd met Roelof
en moeder van Jasper (groep 3) en Anne (groep 1).
Ik werk op een accountantskantoor als personeeladviseur en vanaf
dit schooljaar hoop ik mijn bijdrage te leveren aan de activiteiten die
de oudercommissie organiseert.
Deze activiteiten maken de tijd van onze kinderen op de basisschool
extra bijzonder en daar wil ik graag aan mee werken!
Hartelijke groet, Jannie Grevengoed
Lisette Bouwman
Hallo allemaal
Ik ben Lisette, moeder van Levi en Nienke.
Ik ben in de oc gegaan, omdat het me leuk lijkt om de kinderen een
leuk schooljaar te geven en daarmee te helpen.
Ik hoop op een goede samenwerking met de andere oc dames en dat
we leuke dingen mogen organiseren.
Groetjes Lisette Bouwman
Nieuwsbrief oktober
verschijnt op dinsdag 25 september. Kopij voor deze nieuwsbrief
uiterlijk
maandag 24 september 18.00 uur naar
c.vandenbosch@cnsputten.nl.
Op tijd in de klas!
Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we het op tijd op
school zijn even extra onder de aandacht brengen. Om op tijd te
kunnen beginnen met de lessen, is het van belang dat de kinderen
voor de bel op het schoolplein zijn of in de klas van groep 1-2. Alvast
hartelijk dank voor uw medewerking.

Psalmen
Groep /

Gr. 1/2

Gr. 3/4

Gr. 5-8

2/9

-

16:1

86:6

9/9

-

134:2

105:5

16/9

-

5:12

14:1

23/9

134:3

6:9

16:6

30/9

-

7:9

19:6

Datum

Maandregel
We praten met eerbied over God

OPA 22 september
Tijd

Wie?

Telefoonnr.

9:00u.

Fam. Hendriksen

0341-370170

9:00u.

Fam. Huiskamp

0341-843759

10:30u.

Fam Sielias

0341-370597

10:30u.

Fam. Khalsa

06-44553317

Jarigen
Lizzy van den Brink—1 september
Joep Huiskamp—5 september
Devano van Leeuwen—17 september
Mirthe van Emous—19 september
Femke Wassink—22 september
Damian van Leeuwen—24 september
Annabel Zonneberg—25 september

