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Start nieuwe schooljaar
Vandaag, 31 augustus, zijn we met zijn allen begonnen aan het
schooljaar 2020-2021.
Nadat de kinderen in de groep kennis hadden gemaakt met de
leerkracht, het nieuwe plekje in de groep etc. heeft de hele school
plaats genomen op de tribune. Daar heeft juf Tineke een welkom
praatje gehouden.
‘Iedereen van harte welkom in het nieuwe schooljaar! We gaan er
met zijn allen een mooi, fijn jaar van maken. Ik wens je een gelukkig
schooljaar! iedereen is bij ons op school even belangrijk en iedereen
heeft zijn eigen talenten. Samen zijn we een hele fijne, goede school.’
Geluk kun je niet kopen, maar we kunnen samen er wel voor zorgen
dat iedereen op onze school zich fijn voelt!
Daarna hebben alle kinderen symbolisch een gelukskaartje (Ik geef je
geluk) met houten klavertje 4 gekregen.
De komende weken gaan alle kinderen dit thema verder uitwerken in
de groep. In alle groepen komen de afspraken te hangen die de
kinderen zelf hebben gemaakt.
Naast allerlei activiteiten in de groep is er ook weer judo, vanaf groep
3. Wij zorgen voor judokleding. De judolessen starten op maandag 7
september en worden 6 weken lang gegeven.
Om samen verder te bouwen aan een fijne school hebben we ook u
als ouder hard nodig. Samen staan we immers voor de kinderen!
Om de kinderen de beste ontwikkeling te geven is samenwerking
tussen thuis en school van fundamenteel belang.

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren middels deze
nieuwsbrief, de website (zie vooral de groepspagina’s) en
informatieavonden. Mist u iets of heeft u behoefte aan verdere
informatie, kom naar school. U bent van harte welkom!

Nieuw op school

Nieuw op school is dit jaar Mandy Snelder. Mandy is 4de jaars PABO
student en loopt bij ons haar LIO stage (leerkracht in opleiding). Ze is
vandaag gestart en zal het gehele jaar extra aanwezig zijn in groep
7/8.
Lieke Koers (2de jaars onderwijsassistent) loopt stage in groep 3/4 op
maandag en dinsdag. Ze is vandaag gestart.
Martijn ten Barge begint volgende week dinsdag aan zijn stage (als
1ste jaars student leerkracht) in groep 5/6.
Ook Lotte Luiten start volgende week (2de jaars student leerkracht). Zij
komt op maandag en donderdag in groep 1/2 .
We wensen al onze stagiaires een fijne, leerzame tijd toe enheel veel
succes op onze school!

Gymleerkracht en muziekleerkracht

De gymnastieklessen voor de groepen 5/6 en 7/8 worden vanaf a.s.
woensdag verzorgd door Berend Betting, gecertificeerd
sportleerkracht.
De leerkracht gaat mee naar de gymlessen, maar berend gaat de
lessen verzorgen. Berend komt dinsdag even kennis maken met de
klas.

Iedere vrijdag komt Sonja Veer, vanuit de muziekschool, muziekles
geven in groep 5/6 van 11.15-12.00uur.
Juf Mariëlle blijft muziekles geven aan de kinderen van groep 4 op
woensdagochtend.

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig of jarig geweest:
4 augustus: Sam Harmsen (groep 7)
21 augustus: Maud Wissink (groep7)
24 augustus: Nowi Gotink (groep 2)
4 september: Kayleigh Hendriksen (groep 3)
6 september: Jaane Wiegerick (groep 4)
8 september: Mike Vos (groep 3)
9 september : Jimmy Maalderink (groep 8)
10 september: Fien Groot Roessink (groep 3)
Allemaal alsnog of alvast van harte gefeliciteerd!

Welkom op school

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn onderstaande leerlingen
nieuw op school;
Tjibbe Rust (groep 8)
Olav Hubers (groep 5)
Kayleigh Hendriksen (groep 3)
We wensen Tjibbe, Olav en Kayleigh een hele fijne tijd op
Rozengaardsweide!

Data studiedagen gewijzigd!!!!
Zoals eerder vermeld zijn voor komend schooljaar zijn bijna alle
studiedagen bekend.
Wijziging: de studiedag op 7 oktober is vervallen (i.v.m. maatregelen
Corona) en verschoven naar 10 maart. Omdat wij ook op 8 maart al
een studiedag gepland hadden, is deze nu verschoven naar 22 maart.
Onderstaande data zijn nu bekend:
•
Maandag 21 september
•
(Woensdag 7 oktober Gaat niet door > 10 maart)
•
Maandag 7 december
•
Vrijdag 29 januari
•
Woensdag 10 februari
•
(Maandag 8 maart Gaat niet door> 22 maart)
•
Woensdag 10 maart
•
Maandag 22 maart
•
Dinsdag 25 mei (na de Pinksteren)
•
Een vrijdag eind juni (laatste dag schoolkamp): nog niet
bekend

Vakantie data
Voor de volledigheid nogmaals ons vakantierooster.
Herfstvakantie:
17 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie:
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie):
13 februari t/m 21 februari 2021
2de Paasdag:
5 april 2021
Koningsdag:
27 april 2021
Meivakantie:
1 mei t/m 16 mei 2021
2de Pinksterdag:
24 mei 2021
Zomervakantie:
17 juli t/m 29 augustus 2021

Agenda
2 september: hoofdluis controle
7 september: Start judo lessen groepen 3 t/m 8
14 september: Nieuwsroos 2
NB: Bij deze nieuwsroos ontvangt u ook de ouderkalender. Indien u
deze kalender graag op papier wilt: geen probleem. Stuur even een
mailtje naar school en we geven een papieren versie mee aan uw
kind.

Bijlagen: 1

Graag wil ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Marije Korevaar en werk vanaf 1 januari 2020 als
jeugdverpleegkundige bij de GGD.
Komend schooljaar ben ik als jeugdverpleegkundige verbonden aan de
school van uw kind(eren). Ik zal regelmatig aanwezig zijn op school voor de
gezondheidsonderzoeken van de 4/5 jarige en vervolgonderzoeken. Ook
zullen er door het jaar heen een aantal momenten zijn waarop er een inloop
spreekuur is. Heeft u vragen of zorgen over: gezondheid, opvoeding,
ontwikkeling, pesten, faalangst, voeding, zindelijkheid, slapen of een ander
onderwerp dan bent u van harte welkom op het spreekuur. Op school kunt u
vragen wanneer de inloop spreekuren zijn. Verder mag u mij buiten het spreekuur om altijd bellen of
mailen als er vragen zijn. Wie weet spreken of zien we elkaar komend schooljaar.
088- 443 3316 m.korevaar@ggdnog.nl.
Mijn werkdagen zijn: maandag ochtend, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend.

