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Jaargang 19/nummer 0
Belangrijke data:
29 augustus
6 september

7 september
8 september
13 september
23 september

25 augustus 2016
Eerste schooldag
studiemiddag, alle kinderen zijn vrijdag
Oudergesprekken
MR vergadering
Oudergesprekken
Oudergesprekken
Algemene ouderavond en informatieavond voor alle groepen
Bioscoopbezoek groep 8 (prijsvraag Roald Dahl)
studiedag, alle kinderen zijn vrij

Beste ouders, kinderen en verzorgers,
We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad en goed is uitgerust, zodat
we maandag weer fris kunnen beginnen. Wij zijn er klaar voor en hebben er veel zin
in.
Hier alvast even de nodige informatie om de start van het jaar in goede banen te
kunnen leiden.
Team Zevensprong
EERSTE SCHOOLDAG
Ingangen
Vanaf dit schooljaar zijn de lokalen zo ingedeeld dat we de bovenste verdieping van de school niet meer
gebruiken. Omdat de groepen op andere plekken in de school zitten even de verdeling:
- Alle kinderen komen de school in via de hoofdingang, net als vorig schooljaar.
- Ophalen: Hoofdingang - groep 1-2b, 6, 7 en 8; Rechter ingang - groep 1-2a, 3, 4, en 5
Openen schooljaar:
Maandag aanstaande zullen we om 8.15 uur op het schoolplein starten met de opening van het schooljaar. Dit
gebeurt buiten op het plein. Het streven is om om half 9 naar binnen te gaan en dan echt te beginnen. We
hopen u allen te zien bij de opening.
ROOSTER GYMNASTIEK

maandag
8.30-9.20
groep 8
9.20-10.10
groep 7
10.20-11.10 groep 6
11.10-12.00 groep 5
13.15-13.55 groep 1-2b
13.55-14.35 groep 3
14.35-15.15 groep 4

donderdag
8.30-9.20 groep 6
9.20-10.10 groep 5
10.20-11.10 groep 8
11.10-12.00 groep 7
13.15-13.55 groep 1-2a
13.55-14.35 groep 4
14.35-15.15 groep 3

Komende maandag, de eerste schooldag,
beginnen de gymlessen direct om half 9. Vergeet u
niet gymspullen mee te geven?

ZWANGER
Juf Merel is zwanger van haar eerste kindje (en dat kun je best al een beetje zien). Als alles zo
goed blijft gaan als nu, is Merel tot de kerstvakantie op school. Gefeliciteerd juf Merel.

VAKANTIE BIJ ‘DE SCHATKIST’
Bij de Schatkist hebben de kinderen zich heerlijk
kunnen vermaken gedurende de eerste en
(gedeeltelijk) laatste week van de vakantie.
JAARPLANNING – KLEINE AANPASSING:
Op 4 april 2017 nemen we deel aan De Grote
Rekendag.
Hierdoor
is
besloten
een
continurooster tot 14 uur te draaien. In de bijlage
vindt u de aangepaste versie van de jaarplanning
voor op de koelkast ;)

Tot maandag allemaal!

