NIEUWSBRIEF 2
Roerdompstraat 76
6601DL Wijchen

Schooljaar 2021-2022
10 september 2021

SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Kalender
Week van 13 sept. t/m 17 sept. 2021
Maandag
13 sept.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14 sept.
15 sept.
16 sept.
17 sept.

Kermisviering

Week van 20 sept. – 24 sept. 2021
Maandag
20 sept.
Studiedag, alle
kinderen vrij
Dinsdag
21 sept.
Woensdag 22 sept.
Donderdag 23 sept.
Vrijdag
24 sept.

Informatie voor ouders/verzorgers
Bij de start van het schooljaar maken we altijd met veel plezier kennis met alle ouders. Ook vertellen we jullie
graag wat er belangrijk is dit schooljaar in de groep van uw kind en welke ontwikkelingen op school gaande
zijn. Vanwege de anderhalve meter regel is er dit jaar geen bijeenkomst op school.
De komende week versturen we per groep een presentatie via Parro. Daarin stellen de leerkrachten zich aan
jullie voor en lezen jullie alles wat belangrijk is om te weten.
In de week van 4 oktober vinden er kennismakingsgesprekken plaats met de leerkrachten. Op dit moment
gaan we er vanuit dat deze fysiek op school zijn. Fijn, om elkaar dan echt te zien en te spreken.
Intekenen voor deze gesprekken gaat via Parro en vindt plaats in de week van 20 september.
Mocht u eerder vragen hebben of is er iets belangrijks om te bespreken, dan is het mogelijk om via Parro
contact op te nemen en om een afspraak te maken. Zo weten we elkaar te vinden in het belang van het kind.

Nieuwe administratief medewerker
Afgelopen jaar werkten Jolanda de Bolster en Desiree Janssen als administratief medewerkers op onze
school. Vanaf dit schooljaar zijn hun taken overgenomen door Lonneke van Disseldorp.
Jullie kunnen vanaf nu mails of andere berichten ook van haar verwachten of haar aan de lijn krijgen als u
school belt. Lonneke haar werkplek is in de ruimte bij de ingang, bij Erik.
Jullie kunnen bij haar terecht voor vragen, om iets af te geven of andere schoolse zaken.

Nieuws van de ouderraad
Aangeschaft materiaal
Na de afgelopen 1,5 jaar verdienden de kinderen wel een extraatje.
We hebben, na overleg met de kinderen over hun wensen, nieuwe materialen aangeschaft voor op de
speelpleinen. Stoere grote steps, voetbaldoeltjes en voetbalhesjes.
Een ander deel van de wensenlijst is vanuit school aangeschaft.
Hopelijk kan ieder kind er zo wat leuks in terugvinden en kan iedereen er dit jaar van genieten, samen, op
school.
De Luizenzak
Heeft uw kind een (nieuwe) luizenzak nodig?
Doe dan een enveloppe met 3,50 in de brievenbus van de OR. Deze kunt u vinden in
de gang bij de onderbouw, bij binnenkomst links van u. De tas wordt dan afgegeven bij
de klas van uw kind.
LET OP: Noteer op de enveloppe de naam en klas van uw kind.
Nieuwe leden gezocht
Het bestuur van de ouderraad zoekt nieuwe leden.
Op de site van de school kunt u informatie vinden over wat het zoal inhoud.

Lijkt het u wat, meld u dan aan via:
paulus.or@kansenkleur.nl.
U bent zeer welkom.

We wensen iedereen een mooi schooljaar toe.
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