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7 september 2017

Activiteitenoverzicht:
Ma 18-09

Di 19-09

Ma 18-09

Woe. 20-09

Do 21-09

Do 21-09

19.30 uur
informatieavond
groep 1/2
19.30 uur
informatieavond
groep 3
19.30 uur
informatieavond
groep 5
19.30 uur
Informatieavond
groep 4
19.00 uur
Informatieavond
Groep 6
19.30 groep 7, 7/8
en groep 8

Reminders:
 Gruiten: Op dinsdag en
donderdag fruit mee!

Start schooljaar
We zijn weer begonnen! Fijn dat
iedereen er weer is. Hopelijk is
iedereen weer uitgerust en heeft er
weer zin in. Wij in ieder geval wel als
team. We willen alle nieuwe kinderen
en juf Maiken van harte welkom
heten. We hopen dat iedereen een
goeie tijd heeft op de
St Antoniusschool.

Afwezig
Helaas is juf Carmen van de
Vossengroep 1/2 niet begonnen na
de vakantie. Zij heeft last van een
hernia. We wensen haar van harte
beterschap.
Juf Sharmayne vervangt haar in de
Vossengroep en voor groep 3 is een
invalster voor de woensdag en
vrijdag Nikki Ebeling.
Informatieblad
Zoals we al voor de zomervakantie
hebben geschreven komt er geen
kalender meer uit. We hebben een
aantal belangrijke zaken op een
informatieblad verzameld. Misschien
handig voor het prikbord thuis. De
oudste kinderen van een gezin
hebben dit blad vandaag
meegekregen in een enveloppe.
Gymrooster
Het gymrooster heeft u inmiddels
ontvangen via het informatieblad en
staat op de website.
De groepen 7, 7/8 en 8 gaan op de
fiets naar de gymzaal. Graag
allemaal op deze dagen op de fiets
naar school komen.
Ook gaan we bij (sport)activiteiten op
de fiets. Sommige activiteiten of de
gymles is de eindtijd van de dag. We
vinden het prettig om te weten of uw
zoon of dochter dan zelfstandig naar
huis mag fietsen.
De toestemmingsbriefjes zijn of
worden uitgedeeld. Graag invullen
en inleveren bij de groepsleerkracht.

Zondag 24 september Run van
Martenshoek
Alle kinderen van groep 1 t/m 4
hebben een flyer ontvangen met
informatie over de ouder/kind-loop.
Kinderen van groep 5 t/m 8 hebben
een aanmeldingsbriefje ontvangen
voor de Run. Inleveren briefje en
4 euro tot en met woensdag 13
september bij de groepsleerkracht.
Informatieavonden
Aan het begin van een schooljaar
willen wij u als ouders graag
informeren over de manier van
werken in de groep van uw kind.
Het is altijd fijn dat we vrijwel alle
ouders op deze avonden mogen
begroeten.
Schrijft u alvast in uw agenda de
informatieavond van de groep van
uw kind(eren)
Aanvang en data zie linker kolom.
De avond duurt ongeveer een uur.
Aanmelden
Denkt u eraan wanneer u nog een
kind thuis hebt van drie jaar om hem
of haar aan te melden op school.
Voor ons is het van belang om een
goeie planning en indeling te maken.

Bijlage
Als bijlage van deze weekbrief vindt
u een persbericht van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer, over het
nieuwe Kindcentrum.

Wie kan ons helpen plein lopen?
Zou u zich als ouder beschikbaar
willen stellen om samen met een
leerkracht in de middagpauze
toezicht te willen houden op het
plein? Zodat we met minimaal 2
mensen de verschillende groepen
kunnen begeleiden.
Wij komen nog mensen te kort op de
maandag, dinsdag en donderdag.
Graag aanmelden bij Maria van der
Wal.
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