21 augustus 2020
Agenda
groep
groep 4
groep 5
groep 4
ouders
ouders
ouders
1-8
3-7
1-8
groep 5
ouders
groep 4
Nieuwe
ouders
1-8
groep 5
1-8
1-8
groep 4
groep 5

datum
24 augustus
31 augustus
7 september
7 september
8 september
10 september
14 september
15 september
16,17,18
september
21 september
25 september
28 september
29 september
30 september
5 oktober
10-18 oktober
19 oktober
19 oktober
26 oktober

activiteit
Zwemmen groep 4
Zwemmen groep 5
Zwemmen groep 4
Informatie-avond groep 8 let op de info-avond wordt online!
Informatie-avond groep 1-2, 4, 5 en 6 let op de info-avond wordt online!
Informatie-avond groep 3, 4, 7 let op de info-avond wordt online!
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Schoolreisje groep 3 tot en met 7  we leven met de dag en kijken of het
door kan gaan.
Schoolfotograaf op school
Zwemmen groep 5
Bijeenkomst klassenouders
Zwemmen groep 4
Kanjeravond voor nieuwe ouders en geïnteresseerden
Start Kinderboekenweek
Zwemmen groep 5
Zaterdag 10 oktober eerste dag herfstvakantie
Weer naar school
Zwemmen groep 4
Zwemmen groep 5

De agenda wordt de komende weken steeds aangevuld.

Wist u dat….
… Wij en heel fijne start hebben gehad deze week? In de groepen is hard
gewerkt aan het positieve groepsklimaat. Het voelt ontzettend goed om weer
met alle kinderen en het team op school te zijn.
… de ouders van de groepen 1-2 en 3 dagelijks op het plein komen? Dit zo
goed gaat dat wij in de week van 24 augustus iedere ochtend tussen 8.10 uur en 8.30 uur de ouders
van de groepen 5 in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de leerkracht. Via Mijn
Schoolinfo hebben de ouders van deze groepen deze uitnodiging ontvangen.
…vanaf groep vier 25 boeken per jaar lezen nodig is om een goede lezer te worden? Dat komt dus
neer op 1 boek per twee weken. Als je elke dag in ieder geval 15-20 minuten leest, dan moet dat wel
lukken.

Fietsen

Het was even wennen maandag dat de ingangen van de bovenbouw en de middenbouw
omgewisseld waren. Door dat wij nu anders binnen komen mogen de kinderen hun fiets ook op een
andere pek neerzetten.
De middenbouw mag hun fietsen neerzetten meteen aan het grote
pad. De bovenbouw mag de fietsen links van hun pad zetten. Als hier
géén plaats meer is dan kunnen de fietsen onder het afdak worden
gezet of op voorheen de kleuterfietsplekken. Kleuterfietsen staan
direct links op het kleuterplein.

Schoolgids
De nieuwe schoolgids van 2020-2021 staat op de website.
U komt er via onderstaande link:
https://www.nicolaasbeetsschool.nl/local/userfiles/ouders/20200701_schoolgids_2020_2021.pdf

Kanjertraining

Wij zijn het schooljaar weer fijn gestart. In iedere groep wordt in de eerste schoolweken veel
extra aandacht gegeven aan groepsbinding en Kanjeractiviteiten. Om u een stukje mee te
nemen, hebben we nog een keer de Kanjerafspraken bijgevoegd. Dit zijn basis afspraken die
we met de kinderen tijdens de Kanjertraining maken.
Het zou fijn zijn als u naar aanleiding van de afspraken op school met uw kind in gesprek gaat
over regels die thuis gelden.
Het is mooi als we als school op één lijn zitten met ouders. Misschien kunt u naar aanleiding
van het gesprekje met uw kind
erachter komen of dat misschien al zo is 🙂.

Lokaalindeling 2020-2021

De verdeling van de gebouwen over het terrein klopt op deze plattegrond niet.

Met spoed klaarovers gevraagd en opvolgen van de regels!
Op maandag en vrijdag is het overzetteam op sterkte. De ander dagen zijn er met spoed
nieuwe mensen nodig. Misschien een mooie start van een thuiswerkdag? Aanmelden
kan bij gracedijkhuizen@gmail.com.
Dringend verzoek van het klaaroverteam om de volgende afspraken op te volgen:
-Oversteken doen wij bij een zebrapad; of op de Sportparklaan of op de Glipperdreef.
-Als er een klaarover is; dan volgen wij de aanwijzing van de klaarover op.
-Oversteken binnen de hekken bij het zebrapad.
En héél graag 1,5m. afstand tot de klaarover bewaren!
Als wij als volwassenen het goede voorbeeld geven, dan is het voor de kinderen de gewoonste zaak
om op een veilige manier over te steken.

Jarigen van deze week; gefeliciteerd
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15-8-2009
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Joep
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Wij wensen jullie een heel fijne dag!
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