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Nieuwsbrief 1
Donderdag
Dit schooljaar zal de nieuwsbrief op donderdag verschijnen.
Schooltijden vrijdag
Ook dit jaar gaan de kinderen van groep 1, 2 en 3 op vrijdag om 11.45 uur naar huis. De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan op vrijdag tot 14.30 uur naar school.
Hoofdluis
Deze eerste schoolweek controleren de ouders van de luizenwerkgroep alle kinderen
op neten en luizen.
Op onze school werken we samen (school én ouders), aan het voorkomen van hoofdluis. We
hebben daarvoor een protocol en een werkgroep van ouders die 5 x per jaar, na elke vakantie, alle kinderen controleren op neten en/of luizen. Om besmetting van hoofdluis tegen te
gaan vragen wij ook uw medewerking om altijd in het laatste weekend van elke vakantie
uw kind en gezin te controleren op hoofdluis.
Ook is het van belang dat u de aanwezigheid van luizen meldt bij de leerkracht van uw kind,
zodat wij direct kunnen reageren om besmetting in de groep te voorkomen. Per mail houden
we u op de hoogte van de aanwezigheid van luizen in de groep van uw kind.
Vakantierooster 2019-2020 en studiedagen
Hierbij nog een keer het vakantierooster voor volgend schooljaar:
Herfstvakantie zuid
14-10 t/m 18-10
Kerstvakantie
23-12 t/m 03-01
Voorjaarsvakantie (carnaval)
24-02 t/m 28-02
Goede Vrijdag(middag)
10-04
Tweede Paasdag
13-04
Meivakantie
27-04 t/m 08-05
Hemelvaartsdag + vrijdag
21-05 en 22-05
Tweede Pinksterdag
01-06
Zomervakantie 2020
13-07 t/m 21-08
Volgend schooljaar plannen wij drie studiedagen in, op deze dagen zijn de kinderen vrij.
Twee data zijn inmiddels ingepland en de derde datum, die later in het schooljaar zal plaatsvinden, maken wij u z.s.m. na de zomervakantie bekend. De studiedagen die inmiddels ingepland zijn, zijn op de volgende dagen: donderdag 5 september en vrijdag 11 oktober.
Onderbouw
De onderbouw gymt vanaf nu op school in de speelzaal. We willen gaan gymmen in korte
broek, shirt en gymschoenen. Wilt u deze kleding in de witte gymtas die aan de kapstok
hangt doen?
Wilt u ook bekijken of gymschoenen op school nog passen?
De onderbouw is op zoek naar een microscoop. Misschien heeft u er één voor ons over?
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Jaarverslag MR
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het jaarverslag van de MR. Als MR bespreken we
het hele jaar veel zaken die we niet allemaal direct in de nieuwsbrief kunnen communiceren
omdat het bijvoorbeeld eerst nog gecommuniceerd moet worden in het team.
Om toch duidelijk te maken waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest is als bijlage
ons jaarverslag te lezen. Bij vragen kan je terecht bij Tessa de Leur of Lize-Lore Cramer.
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Doesburg is een maatschappelijk werker
eenmaal per week op onze school aanwezig.
Op onze school is dat Nadia Schenker. Zij is elke week op donderdagochtend van 8.15 uur
tot 8.45 uur aanwezig zijn.
U kunt met haar in gesprek gaan als u vragen heeft over de opvoeding of zorgen heeft over
uw zoon of dochter. Om te beginnen gaat het om één gesprek zonder dat er een dossier
wordt aangelegd. Wanneer er een vervolg nodig is dan kan Nadia u hierover adviseren.

Nadia Schenker
Overblijfouders
Datum
Ma 26 aug
Di 27 aug
Do 29 aug
Vrij 30 aug
Met vriendelijke groet van het team
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Pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur
Safaa Naile
Naile Safaa Lysanne
Sibel
Naile Safaa Tamara

