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De 1e schoolweek zit er op. Er is een hoop gedaan en er valt ook weer een hoop te melden.
Echter het allerbelangrijkste is dat de leerlingen volop bezig zijn met hun hoofd en hart en daarbij
ontzettend veel plezier hebben.

•

Elk schooljaar opnieuw wordt er een nieuwe groep gevormd. Er ontstaan nieuwe klassen, er
komen klasgenootjes bij of klasgenootjes verlaten de groep. Ook als de groep helemaal
hetzelfde blijft, wordt de groep na de zomervakantie opnieuw gevormd. Na zo'n lange
periode uit elkaar geweest te zijn, worden de regels en groepsnormen vanzelf opnieuw
bepaald. Ook een andere leerkracht voor de groep maakt dat de groep zich opnieuw vormt.
De beginweken van het schooljaar zijn dus goud waard om een basis te leggen voor een fijne
sfeer in de klas. De leraar speelt een essentiële rol bij de groepsvorming in deze eerste,
belangrijke weken. Daar hebben we de rest van het schooljaar profijt van. Uiteraard is de
samenwerking met ouders ook ontzettend belangrijk hierin. Samen moeten we het doen.
Laten we elkaar vooral opzoeken als er dingen zijn en samen er het beste van maken.

•

Alle klassen kunnen draaien met een leerkracht maar we hebben geen extra bemensing
achter de hand om eventuele uitval op te vangen. We zijn “achter” de schermen druk bezig
om versterking te krijgen maar zoals bekend is het lerarentekort een landelijk probleem.
Daarnaast kijken we ook naar een vakdocent gym. Laat het ons weten mocht u iemand
kennen die de bevoegdheid heeft om sportlessen te geven binnen het primair onderwijs en
tevens ook beschikbaar is. We gaan graag in gesprek.

•

Onderwijsinhoudelijk staan we niet stil. We hebben voor taal en rekenen 2 methoden
aangeschaft waar we ons in gaan bekwamen. “De Wereld in Getallen” en “Nieuw Nederlands
Junior”. We hebben afscheid genomen van “Snappet”. Dit vraagt om een andere manier van
werken en planning maar dit gaat helemaal goed komen.

•

Vanaf volgende week (6 september) starten de gymlessen voor groep 4 t/m 8 op de dinsdag.
Wilt u erop toezien dat de leerlingen elke dinsdag hun gymspullen meenemen?
We hebben voor de leerlingen “wisbordjes” aangeschaft en er komt wat nieuw/ extra
meubilair aan.
Daarnaast het verzoek aan ouders om hun kind zelf te voorzien van oordopjes en “(laptop)muis”. We hebben ze niet meer op voorraad en om hierin te blijven voorzien is gewoon
niet te doen.

•
•

•

We starten volgende week met schoolfruit.
Op dinsdag, woensdag en donderdag zijn het fruitdagen. Lust een kind het fruit niet, dan
graag “eigen” fruit meegeven. Koekjes gaan op deze dagen terug de tas in.
Maandag en vrijdag nemen kinderen zelf eten mee.

•

•

We werken er hard aan om de jaarkalender voor ouders in september aan u te kunnen
overhandigen. De spreekwoordelijke “laatste puntjes op de i” worden gezet!!! We vragen om
nog even wat begrip en nog even wat geduld.
Aan het begin van een schooljaar staat altijd een “informatie-avond” gepland. Dit zal zijn op
donderdagavond 15 september. Het lijkt ons allen erg leuk om u weer op deze wijze op
school te ontvangen. De info-avond zal middels tijdvakken mogelijk zijn. Verdere informatie
volgt door de leerkrachten.

•

In de bijlage treft u nog informatie over de zwemvierdaagse die gepland staat.
Mocht u verder nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Dank voor alles en met hartelijke groet,
Team Mandebrink

