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F. Wiedijk Jzn.straat 1
1843 JS Grootschermer
0299-671378

NIEUWSDRIES
Agenda
Maandag

2 sept.

12.30 uur eendjesrace

Maandag

2 sept.

13.00 uur spelletjes op het plein

Maandag

9 sept.

Start project alles-in-1; thema Europa voor groep 4 t/m 8

Dinsdag

10 sept.

Woensdag
Donderdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

11
12
18
18
19
20
27

19.00 uur Informatieavond groep 1-2
19.30 uur Informatieavond groep 3
18.30 uur Informatieavond groep 4-5
19.30 uur Informatieavond groep 6-7-8
Studiedag. Alle kinderen van groep 1 t/m 6 zijn vrij.
Groep 7/8 gaat op kamp.
Groep 6 gaat op bezoek bij groep 7/8.
Groep 1 t/m 6 heeft schoolreisje. Groep 7/8 komt thuis.
Nieuwsdries komt uit.

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

Nieuws
Start schooljaar.
De eerste week zit er alweer op! Het was een zeer “warm”" weerzien op de eerste schooldag en we
zijn blij dat iedereen weer in goede gezondheid en met goede zin is gestart.
Ook in het nieuwe schooljaar willen we u via de “Nieuwsdries “ en via de schoolapp van informatie
voorzien over uw kind en de school. Vandaar deze eerste extra Nieuwsdries.

Schoolapp.
Begin deze week stuurden wij u een bericht over een waterfeest. Helaas zijn de pushberichten
daarvoor niet bij iedereen terechtgekomen, zodat niet iedereen op tijd hierover was geïnformeerd.
Wij vonden dit (net als u) ook heel vervelend. We dachten eerst dat dit zou komen doordat we nu
drie groepen in de app hebben staan. Echter bij navraag met de websitebeheerder bleek dat Android
in zijn nieuwste update het lastiger heeft gemaakt om push berichten te versturen. Dit wordt dan
vaak als spam gezien. De website beheerder is nu druk bezig om dit te verhelpen. Tot die tijd zullen
wij u wel berichten via de app versturen, maar deze krijgt u dus niet met een push binnen. Wellicht is
het handig om dagelijks de app even te bekijken. Heel belangrijke berichten zullen we via de mail
versturen.
Merkt u dat uw app niet voldoende werkt, geef dit dan even door aan de leerkracht of aan juf Marja.

Kermis.
Dit weekend is het weer kermis in het dorp. Traditiegetrouw hebben we maandagmiddag spelletjes
op het schoolplein. Voorafgaand lieten we altijd ballonnen op, maar gezien de schade die de
ballonnen opleveren in het milieu, is er nu gekozen voor een eendjesrace. Deze vindt plaats om 12.30
uur.

Informatieavonden.
Op 10, 11 en 12 september worden de informatieavonden voor de verschillende groepen gehouden.
(Zie agenda) Op deze avonden wordt u geïnformeerd over het komende schooljaar.

Woensdag 18 september studiedag. Groep 1 t/m 6 is vrij!
Woensdag 18 september is er voor alle leerkrachten van de ISOB een studiedag georganiseerd. Het
thema van deze dag is preventie en signalering van kindermishandeling. Het is essentieel dat signalen
van kindermishandeling tijdig worden erkend. Op deze dag verdiepen we ons in dit thema en wordt
er belicht hoe leerkrachten een essentiële rol kunnen vervullen in de preventie en het signaleren van
kindermishandling.
Helaas had Laura de accommodatie voor het kamp al vastgelegd en kon deze niet meer worden
gewijzigd. Zij is dus niet bij de studiedag aanwezig.

Kamp groep 7/8 en schoolreisje groep 1 t/m 6.
Op 18, 19 en 20 september gaan groep 7/8 op kamp.
Op 19 september zal groep 6 hun klasgenoten bezoeken op het kampadres.
Op 20 september gaat groep 1 t/m 6 op schoolreis.
U zult hierover verder worden geïnformeerd op de informatieavond of per mail.

Website
Op de website kunt u veel informatie vinden over de school. We proberen de informatie zo veel
mogelijk up to date te houden. Mocht u onverhoopt toch “oude", niet relevante informatie
tegenkomen, meld dit dan even bij juf Marja.

Typecursus
Aan het begin van het schooljaar krijgen we altijd veel aanbiedingen voor type cursussen voor
leerlingen.
Wilt u dat uw kind (groep 6-7-8) daaraan deelneemt, kunt u informatie opvragen bij juf Marja.

Oproep
Is er een ouder die voor ons de heggen langs het schoolplein zou willen snoeien? We zouden er erg
blij mee zijn! Graag even contact opnemen met juf Marja.

