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Eerste nieuwsbrief 2018-2019 
 
Frisse start 
Alle groepen zijn gestart vanmorgen. 
Wat was het fijn iedereen weer te zien 
en wat hebben we er allemaal weer zin 
in. 
Het team is bijna compleet. Zie bijlage. 
De eerste weken, de zgn. gouden 
weken, staan in het teken van 
“norming-forming-storming. 
 
Gymrooster groep 3-8 
Alle groepen gymmen op woensdag en 
donderdag. Op woensdag wordt de 
grote sportzaal verdeeld als meester 
Peter lesgeeft aan de groepen 3/4 en juf 
Joyce aan de groepen 5/6. De groepen 
7/8 krijgen daarna weer les in de hele 
sportzaal. Op de donderdag krijgen 
alle  leerlingen les van juf Joyce. 
 
Gymrooster groep 1/2 
De kleuters gymmen op de dinsdag bij 
meester Peter. Er komt nog een ander 
moment waarop de kleuters gymles 
krijgen. De datum en tijd daarvan 
moet nog besproken worden. U hoort 
daarover zo spoedig mogelijk. 
 
Informatie-noodformulier 
In de tas van uw kind(eren) vindt u de 
kalender en een formulier waarop u 
alle belangrijke (email)adressen en  
 

 Agenda 

18 sept. 
19.30uur 

Informatieavond 
workshops, info 
volgt  

 
telefoonnummers kunt invullen. Dan 
leggen we deze naast ons  
adminstratiesysteem en kunnen we 
aanpassen en/of verbeteringen 
aanbrengen. Graag zo duidelijk 
mogelijk invullen. 
 
Mad science 
Op 7 september gaan we met  de 
groepen 3-8 weer genieten van een 
voorstelling van Mad Science. 
Een mooie voorstelling die aansluit bij 
ons profiel; natuur, wetenschap en 
techniek. 
Mad science gaat ook weer een 
naschoolse activiteit verzorgen, 
daarover ontvangt u vrijdag een flyer. 
 
Babynieuws 
Juf Ingrid, de orthopedagoog die naast 
juf Bianca de leerlingen met een 
arrangement begeleidt, heeft een 
prachtige dochter gekregen op 22 
augustus, Elisa Maria van Dam. We 
wensen haar en haar partner veel 
geluk met Elisa 
 
 
 
 
Met hartelijke groet, mede namens het 
team 
 
Ella Rietvelt 


