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Start schooljaar
Maandag aanstaande gaan we weer starten met
een nieuw schooljaar!

Nova Bregt vanuit Frankrijk

U bent van harte welkom bij de inloopochtend van
08.30 uur – 09.00 uur.
Normaliter had ik u daar graag allemaal even
persoonlijk de hand geschud, maar doordat ik voor
groep 7/8 sta kan dat helaas niet.
In de laatste vakantieweek is meester Erik namelijk
opgenomen in het ziekenhuis en moet nog een
aantal onderzoeken ondergaan. Tot er meer
bekend is zal er dus tijdelijk vervanging zijn in
groep 7/8 en in ieder geval de eerste schoolweek
zal ik die voor mijn rekening nemen.
We wensen Erik beterschap toe en doen ons best
om de continuïteit te waarborgen.

We wensen alle kinderen veel
leerplezier in het nieuwe schooljaar!

Klasbord
De collega’s hebben de gegevens van klasbord
overgezet naar het nieuwe leerjaar.
Er zijn veel ouders die van vorig schooljaar een
fotoboek hebben besteld bij Klasbord. Wellicht
zijn er nog ouders die dat alsnog willen doen.
Tot aan de herfstvakantie zullen we de oude
berichten en foto’s erop laten staan.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u hiervoor
bij de leerkracht van uw zoon/dochter terecht.

Fruit
Net als vorig jaar hanteren wij dinsdag, woensdag en donderdag verplichte fruitdagen. Maandag en vrijdag
zijn weer de kiesdagen.
Ook dit schooljaar zullen we ons weer inschrijven voor het (gratis) Europese fruitprogramma.
Of we worden ingeloot is nog even afwachten.
We starten het schooljaar met het thema ‘fruitcorso’. Derhalve zullen alle groepen een eigen fruitwagen
ontwerpen en maken. Daarmee maken we een klein rondje door Wadenoijen en stellen de wagens tentoon
op het plein. U wordt hierover in de volgende nieuwsbrief verder geïnformeerd.
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Dit schooljaar…
…starten de groepen 3 t/m 8 dagelijks om 08.30 uur met een kwartier rekencircuit.
Als uw zoon/dochter te laat komt kan hij/zij hierbij niet aansluiten en doet een andere (zelfstandige)
inloopactiviteit. De leerkrachten nemen deel aan het circuit en starten dus ook om 08.30 uur.
…werken de kinderen met een periode-doelen-kaart. Hierop staan een aantal periodedoelen en houden de
leerlingen bij wat ze eraan gedaan hebben en zullen derhalve actief met deze doelen aan de slag gaan.
… ligt de focus op ons rekenonderwijs en lezen.
Daarbij werken we met een nieuwe methode ‘De wereld in getallen.’
Start groep 7/8 met informatieverwerkingslessen met de methode ‘Blits.
…hebben we nog ouders nodig die ons helpen met het Ralfi-lezen. We hebben middels Trix nu één
aanmelding (voor de woensdag). Maar we hebben nog hulp nodig op de overige 4 dagen!
Graag een berichtje naar juf Sandra: s.heideman@opo-r.nl
…zijn de gymtijden als volgt:
dinsdag:
vrijdag:

09.00 – 10.00 uur groep 1/2 o.l.v. juf Lianne
13.15 – 14.15 uur groep 5/6 o.l.v. juf Wilma
11.00 – 12.00 uur groep 3/4 o.l.v. juf Sandra
13.15 – 14.15 uur groep 7/8 o.l.v. juf Barbara

…staat een algemene informatieavond over ‘Kwaliteit’ gepland op dinsdag 10 september om 19.30 uur.
Hierin zullen de zaken van vorige jaren die van invloed zijn op ons onderwijs nu (en nieuwe impulsen
daarop) worden toegelicht.
Daarnaast zorgt de (penningmeester van) de Oudervereniging dat o.a. de financiële verantwoording van
het vorig schooljaar ter inzage ligt.
…staat voor de ouders van groep 3 voorafgaand aan deze bijeenkomst een informatieavond in groep 3
gepland om 19.00 uur.
…Werken we net als vorig jaar met de duurzame ontwikkelingsdoelen. Vorig jaar stond doel 15 centraal
(thema ‘red de bij’). Dit jaar doel 3: ‘Goede gezondheid en welzijn.’
Gedurende het jaar zal dit thema regelmatig terugkomen, zo ook in de Schoolweek!
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