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augustus 2018

We zijn weer begonnen! Soms nog aan de vertrouwde hand van papa of mama en soms al
gewoon heel stoer, lekker zelf! De vakantiebelevenissen zijn in geuren en kleuren
besproken.
Deze week lijkt het mooie weer terug te keren, dus beginnen we het nieuwe schooljaar
hopelijk in zonnige sferen. Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in en wij hopen alle
kinderen met ons….
Lasse Waalder begint officieel in onze groep omdat hij in de zomervakantie 4 jaar is
geworden.
We starten de eerste weken met het thema: De groep, dat zijn wij!
De laatste 2 schooldagen voor de kermis zullen we wat activiteiten organiseren rond het
bloemencorso.
Na de kermis wordt er aandacht besteed aan “kriebelbeesten”.
Dit schooljaar zullen de kinderen die in groep 3 zitten een aantal dagen van de week een
klein uurtje bij ons in de groep aan het werk gaan en meespelen tijdens het spelen en
werken rond 11.00 uur. De juffen van hun groep hebben op die momenten tijd om instructie
te geven aan de kinderen van groep 4 en de kinderen van groep 3 kunnen na hun weektaak
nog eventjes vrij kiezen.
luizencontrole: dinsdag 28 augustus:
door de ouderwerkgroep. Zij zien graag dat de kinderen zonder gel in de haren
gecontroleerd kunnen worden.
Promoshow
Op vrijdag 31 augustus wordt een promotieshow opgevoerd door het techniekcentrum Mad
Science. Voor groep 1 t/m 5 gaat dit gebeuren van 10.15 tot 11.00 uur. Het thema techniek
staat hierin centraal.
Kamp en groepsuitje
Alle groepen hebben in september hun kamp of groepsuitje.
Het team is al druk met alle voorbereidingen en het beloven weer geweldige dag(en) te
worden!
Het uitje voor groep 1 / 2 zal dit jaar samen met de groepen 3 / 4 plaats vinden op woensdag
5 september. Met deze groepen bezoeken we dit jaar Sevink molen te Winterswijk.
Adres: Meddoseweg 40

7104 AA Winterswijk-Meddo
U wordt hierover nog nader geïnformeerd in een gezamenlijke brief.

Kermis
Op 10 en 11 september zijn we gesloten i.v.m. de Lichtenvoordse kermis.
Informatieavond
Donderdag 13 september geven wij informatie over de groep van 18.00 uur tot 19.15 uur.
Om 18.00 uur en om 19.00 uur laten we een paar lessen zien op het gebied van taal en
rekenen.
Peuterochtend
Dit schooljaar zullen we weer een viertal peuterochtenden organiseren. Ouders en peuters
kunnen zo kennismaken met de kleutergroep en informatie krijgen over onze mooie school
het Hof. De eerste ochtend is dit schooljaar op maandag 17 september van 9.00u.
tot 10.30 u.
Studiedag
Op maandag 24 september zijn de kinderen vrij omdat de leerkrachten hun eerste studiedag
hebben die deze keer in het teken staat van de Daltoncursus.
Allemaal een fijn schooljaar gewenst!

Met vriendelijke groet,
Ans en Nanny

