De scholen beginnen weer!

Aanstaande maandag 29 augustus beginnen we het nieuwe schooljaar. Deze week is het
team al begonnen met een teamdag onder leiding van Tamar Kopmels ( theoloog en filosoof)
om van haar te leren hoe we met de kinderen in gesprek kunnen gaan over
levensbeschouwelijke onderwerpen. Natuurlijk zijn de leerkrachten ook in de eigen groepen
aan de slag geweest om alles in orde te maken. Het is altijd weer spannend zo’n nieuwe
start. Voor leerkrachten en kinderen. Vooral voor de kinderen die nieuw zijn in de groepen.
Ze zijn heel welkom en we hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen bij ons. Ook een warm
welkom voor juf Reina Douma die juf Nynke vervangt tijdens haar zwangerschapsverlof. We
wensen vanaf deze plaats juf Nynke nog een goede en gezonde verlofperiode toe. We
hopen dat de bevalling voorspoedig zal verlopen.

Koffie:
Voor de ouders van de peutergroep, de kinderopvang en groep 1-2-3 is er maandagochtend
29 augustus om half negen een kopje koffie in de lokalen van deze groepen. U kunt uw kind
naar de peuter/opvang of school brengen en samen met andere ouders, leiding en kinderen
even gezellig een praatje maken.
De ouders van de kinderen van groep 4 tot en met 8 mogen deze ochtend vanaf 8.20 uur
mee naar binnen lopen om met hun kind hun nieuwe plekje te verkennen. Om 8.35 uur
nemen deze ouders afscheid en voor de liefhebber is er dan nog een kopje koffie in de
personeelskamer.

Beleid t.a.v. dorpsfeest in Garyp:
In het verleden gaven we de kinderen uit Garyp die graag mee willen doen aan het
dorpsfeest vrij. We vinden dat we de kinderen die tijdens de optocht en tijdens de spelletjes
in hun dorp mee willen doen daarvoor de kans moeten geven. Het is echter wel in de tweede
week van het schooljaar waarin de groepsvorming een belangrijke rol speelt. We willen de
ouders dan ook vragen om de kinderen alleen thuis te houden, als ze ook daadwerkelijk
betrokken zijn bij de activiteiten ( dus alleen op de donderdag). Zou u door willen geven aan
de leerkracht wanneer uw kind meedoet met het dorpsfeest?
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd even langskomen of bellen.
Huishoudelijke mededelingen:
Deze staan ook in de nieuwe schoolgids, maar die moet nog gedrukt en komt binnenkort op
de website.
 De bel gaat iedere ochtend om 8.25 uur. De kinderen hebben dan de tijd om hun jas op
te hangen en het lunchpakket klaar te zetten voor de koelkast. De lessen kunnen dan om
8.30 uur beginnen. Ouders die nog een leerkracht willen spreken voor schooltijd kunnen
voor 8.25 uur bij hen terecht. Bij slecht weer mogen de kinderen vanaf 8.15 uur naar
binnen.
 De gymlessen zijn weer op de dinsdag. Dus voor alle leerlingen geldt: op dinsdag de
gymtas mee naar school. De gymtas mag aan de kapstok bij de jas. De kinderen van
groep 1-2-3 hoeven alleen passende gymschoenen mee( controleert u de maat even?
Kindervoeten groeien soms snel) De kinderen van groep 4 t/m 8 dragen gymkleren ( Tshirt en broekje of gympakje) en gymschoenen.

Feestelijke opening vernieuwbouw Master Frankeskoalle:

Hoewel we al weer een aantal maanden gebruik maken van onze vernieuwde school, willen
we het gebouw op vrijdag 9 september nog feestelijk openen. De kinderen gaan zich deze
dag voorbereiden op de feestelijke openingsact en zullen samen een lunch klaarmaken. Deze
dag is het dus niet nodig om een tas met pauze en lunchpakket mee te nemen. Als ouders
bent u van harte uitgenodigd om het openingsfeest vanaf 13.30 uur bij te wonen. Alle
kinderen zullen meedoen bij de openingsact. Wat dit zal zijn blijft voor u een verrassing,
maar een wens van de voorbereidingscommissie is dat alle kinderen gekleed gaan in de
kleuren van de Braziliaanse vlag ( blauw/groen/geel/wit). Deze kleuren vinden we ook
weer terug in de logo’s van BSO, Kinderopvang, Peuterschool en Master Frankeskoalle. Na de
openingsact die tot ongeveer 14.00 uur zal duren is er dan gelegenheid voor
belangstellenden en ouders om de school te bekijken onder het genot van koffie/thee en wat
lekkers. Voor de kinderen is er dan nog drinken en lekkers in het lokaal van BSO en peuters.

Informatieavonden:
Aan het begin van het schooljaar is er voor iedere groep weer een informatieavond. Nieuwe
methodes, regels, routines worden uitgelegd en u kunt vragen stellen over de gang van zaken in de
groep.
Groep 1-2-3: Datum nog niet bekend i.v.m. samenwerking met de peutergroep ( u krijgt nog bericht)
Groep 4-5 : Dinsdag 20 september 19.30 uur
Groep 6-7-8: Maandag 19 september 19.30 uur
Luizencontrole:
Op maandag 5 september is er weer luizen controle. Wilt u voordat de kinderen weer naar school
gaan de hoofden controleren en zo nodig actie ondernemen? Op deze manier kunnen we misschien
besmetting over en weer voorkomen. Deze dag graag geen gel/gelresten en vlechten in het haar.
Nog een nieuwe leerlinge?
Manon van Osnabrugge van Oudega is voor de vakantie met haar grootouders op school geweest
om de sfeer op onze school te proeven. In gesprekken met grootouders en de school die Manon nu
bezoekt ( sbo Sjaloom in Drachten) hebben we afgesproken dat we in stappen gaan proberen of het
ons lukt om Manon passend onderwijs te bieden. De regie van dit proces nemen de beide scholen
gezamenlijk op zich. We zien dit als een kans voor ons en voor Manon. We hopen dat ook Manon
zich snel thuis zal voelen in groep 6-7-8.

Hebt u nog vragen? Langskomen, bellen of mailen mag altijd!

Met de hartelijke groeten van,
Anke

