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Lekker gestart.
Oké het was weer even wennen voor enkele kinderen (en ouders), op
tijd je bed uit en naar school. Gelukkig hoefde je niet te veel kleren
aan want het was warm zat. Korte broek, zomerjurkje en op naar
school. Het was leuk om elkaar weer te zien. De ouders konden
gezellig bijkletsen met een kop koffie of thee. De kinderen hebben
met hun (nieuwe) leerkracht lekker lang in de kring gezeten. Een
mooie start!

Ik ga op reis en ik neem mee…
Incheckdatum; 6 september.
Nodig; Iets dat je absoluut mee zou nemen op reis. Je
lievelingsknuffel, je make-up, je favoriete kussen, een foto van je
moeder enz.
Bestemming; Verschillende verrassende bestemmingen.
Reisorganisatie; WoldORHVOGVOteam
Annuleringsvoorwaarden; geen.
We zien je graag 6-9 om 8.30 op school voor de avontuurlijkste reis
van je leven.
Informatieavond
Afgelopen jaar is er een hoop gebeurd. De school is gaan werken met
een tweebouwen systeem. Er zijn tablets en Chromebooks gekomen.
En,… twee leerkrachten gingen met pensioen.
Ook dit jaar gaat er weer van alles gebeuren in de groepen en op
schoolniveau.
Het programma is als volgt:
19.00- 19.45 het onderbouwprogramma door juf Suzanne en Nicole.
19.45- 20.15 schoolbrede informatie door meester Daniel
20.15- 21.00 het bovenbouwprogramma door juf Karen en Joke.
Ook is er een presentatie te zien van alle OR activiteiten en zijn de
verslagen van de OR en de MR te verkrijgen.
“Vaste” werkdagen meester Daniel
Met het schrijven van dit stuk besef ik: “Komt dit wel geloofwaardig
over?”

Mijn vaste werkdagen worden komend jaar de maandag en de
donderdag. (Echt waar.) Behalve volgende week want dan kom ik
maandag en vrijdag i.v.m. het vliegfeest.
Schilderen plein.
Wegens gebrek aan aanmeldingen gaat het schilderen van het plein
morgen niet door.

