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Eerste schooldag
Kinderen vrij ivm
Gondelvaart
(Studiedag team)
Kinderen vrij ivm
Gondelvaart)
Luizenpluis (ergens in de
week)
Vergadering OC (20.00)
Workshop dammen 5-8
(Kuier Aldeboarn, o.a
op ons plein)
Deze week
startgesprekken (zelf
invullen)

Verandering
Vanaf deze plaats willen we
natuurlijk onze nieuwe
leerkrachten welkom heten.
Juf Leandra, juf Liesbeth en
meester Johan, we hopen
dat jullie je snel thuis voelen bij
ons op school.
Brechtje (groep 6) start dit
schooljaar op de OBS in
Akkrum. Wij wensen haar daar
een goede tijd.

Welkom
We zitten nog twee dagen in vakantiestemming maar dan begint toch echt
weer het nieuwe schooljaar. Eigenlijk ook wel fijn, we hebben er weer zin in.
Fijn om iedereen weer te zien, vakantieverhalen uit te wisselen en om te horen
hoe het met iedereen gaat en te zien welk plekje je in de klas hebt gekregen.
Op maandag willen we dan ook een beetje speciaal beginnen. Omdat we de
eerste weken altijd werken met “de Gouden Weken” willen we dit jaar ook een
gouden start. Jullie zien maandag wat dit is….., maar met elkaar starten is
natuurlijk fijn.
Op maandag kunt u als ouder ook even de eerste tien minuten in de klas kijken,
even met uw kind meelopen, even een praatje….
Welkom dus!
Welkom in ons midden,
welkom in de klas.
’t Is mooi dat je er bent.
Kijk, daar hoort je jas,
en dat is de leerkracht
die leer je stras wel kennen.
Die is best wel aardig hoor,
al is het even wennen.
Daar, daar staat je stoel
je kunt er lekker werken.
Er zijn gelukkig meer kinderen
dat zul je ook wel merken.
We hopen dat je het leuk vindt
bij ons in dit nieuwe jaar.
Want als iedereen het fijn heeft.
Hebben we het goed (voor) met elkaar.
Team CBS de Finne
Gondelvaart, kinderen vrij!
Volgende week is de Gondelvaart. De kinderen zijn daarom vrij op donderdag
29- en vrijdag 30 augustus. We hopen natuurlijk dat iedereen een goed feest
heeft. Het wordt vast weer gezellig.
De leerkrachten zijn die donderdag op school vanwege een gezamenlijke
studiedag.
Startgesprekken
In de week van 9 september zijn de startgesprekken. Natuurlijk willen we jullie als
ouders hier weer van harte voor uitnodigen. Bij het startgesprek bent u vooral
aan het woord. Zijn er bijzonderheden die de leerkracht moet weten? En
natuurlijk wordt ook wel even teruggekeken op de eerste twee weken en in de
bovenbouw wordt kort de plaatsingswijzer besproken.
U kunt dit jaar zelf plannen wanneer u komt in die week. Vanaf aanstaande
maandag hangt op elke deur van het lokaal een tijdschema waarbij u een tijd
kunt uitkiezen. Net als elk jaar verwachten we eigenlijk dat alle ouders komen.
Dus vul uw naam in. (Niet ingevulde namen, krijgen van ons een uitnodiging)
Gymtijden
De kinderen hebben op de volgende dag gym. Dus graag dan gymkleding
meenemen:
Maandag: Groep 1/2 en 3/4
Dinsdag: Groep 7/8
Vrijdag: Groep 5/6 en 7/8

