26 juni 2017

31 augustus

Dag allemaal,
De eerste twee weken zijn alweer achter de rug. We zijn gestart tijdens een
echte hittegolf met vooral veel zuchten en puffen, inmiddels zijn we beland
in de herfst. De kinderen zijn ondertussen al een beetje gewend aan hun
nieuwe lokaal, nieuwe juf en/of nieuwe groepsgenootjes. Vanavond is de
laatste informatieavond en dan hebben wij gelukkig ook alle ouders weer
van dichtbij ( ) mogen zien en spreken. Hoe de situatie rondom de
corona-crisis zich ontwikkelt blijft voor ons en voor u natuurlijk spannend.
Wij doen er alles aan om de richtlijnen van het RIVM te volgen. De eerste
gevallen van koorts en/of niezen/hoesten zijn ook al gesignaleerd. Heeft
een gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin
thuis. Als de iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, mag je
weer naar school komen. Of als er een coronatest is afgenomen en deze
negatief is.

Zijn er zaken die u met ons wilt bespreken of bent u gewoon even
benieuwd naar hoe het met uw kind gaat op school, maak dan even een
afspraak, bel of mail even naar school of kom naar het schoolhek. We
vinden het fijn om op de hoogte te zijn/blijven!

Let op!
We hebben de afgelopen twee weken van meerdere gezinnen
vernomen dat er hoofdluis is geconstateerd. Op school hebben we ook
al een aantal luizencontroles uitgevoerd met een aantal ouders
(dankdank!). Dringend verzoek aan alle ouders om hun kinderen dagelijks
te kammen en goed te controleren. Dank voor uw medewerking!

Jaarvergadering
De jaarvergadering stond geplan op maandag 31 augustus. Helaas kan
ook deze bijeenkomst niet doorgaan. De Ouderraad wil u natuurlijk wel

op de hoogte brengen van de gang van zaken. Het jaarverslag, de
jaarrekening en ook het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad
ontvangt u dit jaar via de mail.

Naschoolse Activiteiten!
Everybody dance now! Op maandag 5 oktober starten er in de kerk in
Driehuizen 8 danslessen, tussen 15:30 en 16:30 uur. Supercool, leuk en
swingend voor alle jongens en meiden van groep 6, 7 en 8.
De kosten zijn slechts 2 euro per les ( in totaal dus 16,-) en je kunt je
aanmelden via www.stadskidsalkmaar.nl
De flyer over de lessen met meer informatie is als bijlage toegevoegd aan
de nieuwsbrief. Ook voor de overige groepen zijn er dit schooljaar
naschoolse activiteiten georganiseerd. Zodra hierover meer bekend is,
laten we dit natuurlijk weten.

KWINK van de week
In alle groepen werken we met de KWINK, dat is onze
methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. De
komende twee weken staat het volgende thema
centraal:‘We houden ons allemaal aan de

gemaakte afspraken’

Belangrijke data
8 september

NIO + PMT-K groep 8

18 september

laatste werkdag juf Danielle

21 september

start juf Celeste

30 september

start Kinderboekenweek

2 oktober

Studiedag team de Overhael, kinderen vrij!

9 oktober

afsluiting Kinderboekenweek/
Kermisspelletjes (?)

10-18 oktober

Herfstvakantie

Met vriendelijke groet namens het gehele team,

Edith Hoegen

