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AGENDA 

 12 september: 

 19 september: 

 20 september: 
 

 Logopedische screening 

 Jaarlijkse ouderavond/informatieavond 

 Kanjertraining voor de leerkrachten 

  
  
  

  
 

AFSCHEID 

De eerste schoolweken zijn best spannend. Daarom 
is het niet vreemd dat er dan wat meer ouders met 
hun kind meelopen de school in.  

Nu de eerste weken 
voorbij zijn willen we u 
vragen om ‘s morgens 
op het schoolplein 
afscheid te neemt van 
uw zoon/dochter. Als 
de bel gaat, gaan de 
kinderen in de rij 
staan.  
Dit geldt voor de 

kinderen vanaf groep 3. 
Als het afscheid langer duurt, maakt dit het voor de 
kinderen alleen maar moeilijker. Het is beter voor de 
zelfstandigheid van de kinderen als ze alleen naar 
binnen gaan en het is rustiger in de gang.  
Hopelijk wilt u hieraan meewerken als u uw kind 
naar school komt brengen.  
 

Alvast bedankt! 

 

OUDERAVOND 

Op 19 september is er een ouder/informatieavond 
op Binnen de Veste. 
Deze avond zal zijn van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 
uur. 
De avond zal bestaan uit een algemeen gedeelte van 
de ouderraad en een algemeen gedeelte van de 
school. 
Hierna is er de gelegenheid om in de groep van uw 
kind informatie te krijgen. 
De definitieve agenda en financiële stukken volgen 
zo spoedig mogelijk. 

GEVONDEN VOORWERPEN 

Op school liggen nog een heleboel gevonden 
voorwerpen in de vorm van jassen, shirts, 
handschoenen enz. 
Mocht u nog iets missen, kom dan even langs om te 
kijken of het er tussen zit; de bak met gevonden 
voorwerpen staat in het kopieerhok. 
Volgende week brengen we de spullen weg naar een 
goed doel. 
 

 

 

GYMKLEDING GR 3-8 

De gymlessen zijn weer begonnen. Nogmaals het 
verzoek of u – indien dit nog niet zo is - wilt zorgen 
voor gymkleding en goede gymschoenen. I.v.m. de 
veiligheid willen we lange haren vast met een 
elastiek (een reserve in de klas kan geen kwaad) en 
voor de brillen een brillenkoker. Alvast bedankt. 
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SOK 

De kinderen van groep 3 gaan komende week het 
woord ‘sok’ leren. Wilt u s.v.p. uw kind een oude sok 
meegeven naar school om daar een leuke knutsel 
mee te kunnen maken? Alvast bedankt! 
 

KRENTENBAARD 

Er is krentenbaard gesignaleerd op school. Niet 
gevaarlijk, wel besmettelijk. Houdt u het in de gaten? 
 

JUF JUDITH 

Juf Judith is volgende week de gehele week afwezig. 
Zij zal worden vervangen door juf Destiny. 
 

LOGOPEDISCHE SCREENING 

Dit schooljaar worden meeste kinderen tussen de 4 
en de 7 jaar door de logopediste gescreend. De 
ouders van de desbetreffende leerlingen hebben 
formulieren meegekregen. Zij zal een aantal keer op 
school komen om iedereen te kunnen testen; de 
eerste keer is op 12 september. 
 

 


