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Start schooljaar 2016-2017
Afgelopen maandag zijn we weer aan het nieuwe schooljaar begonnen. Altijd weer
spannend voor de kinderen, de leerkrachten en voor u als ouders. Het is toch weer
even wennen aan het nieuwe ritme met het continurooster, de nieuwe leerkracht(en)

I n h o u d:
Blz. 1:


Start schooljaar 2016-

en het nieuwe lokaal. We hopen er samen een mooi jaar van te maken. U krijgt elke
twee weken van ons de nieuwsbrief via de mail op woensdag. Daarin vindt u alle
informatie die nodig is.

2017


Lijn 3

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u onze jaarplanning zodat u op de hoogte
bent van de activiteiten en vakanties van dit schooljaar. De oudste leerlingen krijgen

Blz. 2:


de jaarplanning vandaag ook mee op papier.

Bericht van de
“luizenmoeders”



Welkom op school



Agenda

Lijn 3

augustus/september
Bijlage:


Jaarplanning

Groep 3 start dit schooljaar met een mooie nieuwe leesmethode, Lijn 3.
Voor de leerkracht en de leerlingen is het heerlijk om met al die mooie nieuwe
materialen te gaan werken! Door de vele filmpjes en de leuke teksten is Lijn 3 een
feest in de klas.
De kinderen gaan met buslijn 3 een jaar lang op reis door Leesstad. De vrolijke
buschauffeur Ben Bus vertrekt vanaf het schoolplein en brengt de kinderen langs 12
haltes (12 thema’s). Bij iedere halte maken de kinderen kennis met de letters en
woorden rondom het thema. Bovendien ontdekken en leren ze er van alles over de
wereld om hen heen.
Lijn 3 is de allerleukste schoolreis ooit! Allemaal instappen!
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Bericht van de “luizenmoeders”
Waarom:

Om verspreiding van hoofdluis op school te
voorkomen. Niemand zit te wachten op
hoofdluis bij zijn kind.

Wie:

Iedereen kan luizenmoeder worden. We
hebben nu te weinig ouders. We leggen het je
de eerste keer uit hoe je op luizen moet
controleren.

Wanneer:

Elke eerste woensdagmorgen na iedere vakantie (ongeveer 5 keer per
jaar). Bij genoeg hulp van ouders duurt het maar een uurtje (als je een
keer niet kunt is dat geen probleem).

Aanmelden?  Bel, app of sms naar 06-13317172 (Lia Martens)
Groet, Lia Martens

Welkom op school

Nikki Janssen
Evelien Geerts
Elin Feddema
Milan van Gogh
Ties Bouwman
Wij wensen jullie veel speel- en leerplezier
op onze school!

Agenda augustus/september
Woensdag

07-09

Hoofdluiscontole

Maandag

12-09

Kermis/Studiedag
leerkrachten,
leerlingen vrij

Dinsdag

13-09

Kermis/Studiedag
leerkrachten,
leerlingen vrij

Dinsdag

27-09

Informatieavond

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 7 september a.s.
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