22 augustus 2018, jaargang 9 nummer 1

Niet vergeten
donderdag 30 augustus
dinsdag 4 september
dinsdag 4 september
woensdag 5 september
donderdag 13 september
vrijdag 14 september
woensdag 19 september
woensdag 19 september
vrijdag 21 september
vrijdag 21 september

info/ ontmoetingsavond met ouders voor groep 1 t/m 8
Schoolfotograaf
OR –vergadering
MR –vergadering
Schoolreis groep 1 t/m 8
studiedag, alle kinderen vrij
korfbalclinic groep 5 t/m 8
Dasssenbur(i)cht 2
“In de Schijnwerpers”, groep 1/2a en groep 7a, 11.45 uur
Kranslegging monument door groep 8, vanaf 18.00 uur

Vanuit de directie:
Welkom:
Wat heerlijk om een nieuw schooljaar te mogen starten met al die enthousiaste kinderen. Gelukkig zijn we bijna compleet en
zijn er in de vakantie geen erge dingen gebeurd. Het is een genot om te zien hoe zeer de kinderen weer gegroeid zijn. In bijna
iedere groep zijn ook nieuwe kinderen gestart, die ook een plekje op onze school moeten vinden. Ik hoop dat iedereen daar een
handje bij helpt en ze snel wegwijs maakt.
Dat geldt uiteraard ook voor al onze nieuwe ouders. Welkom op onze school!! Ik hoop dat u zich snel thuis voelt. Zijn er vragen
dan staat mijn deur altijd open!!

Studiedag:
Op 14 september staat onze eerste studiedag gepland. Een vrijdag, dus voor de kinderen een fijn lang weekend. Die dag gaan we
de resultaten van de vorige ronde Cito toetsen analyseren en op basis daarvan nieuwe groepsplannen maken. De Iber maakt
hiervan een school zelfevaluatie. Dit doen we twee keer per jaar, in september en in maart. Dit zal de laatste “goede daad” van
Loes zijn, zij wordt per 1 september al opgevolgd door Moniek van Gaal. Gelukkig blijft Loes binnen de Eenbes werken en
kunnen we altijd een beroep op haar doen.

Milieu:
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met het scheiden van ons afval. Zo proberen we onze kinderen bewust te maken en te leren
hoe we een steentje bij kunnen dragen aan een gezond milieu. We hebben het o.a gehad over de berg plastic die ons milieu erg
bedreigt. We zorgen ervoor dat ons plastic niet tussen het andere afval komt. Verder hebben we een aparte afvalbak voor GFT,
voor papier en voor restafval.
Om de berg PMD wat te verkleinen willen we u vragen om vanaf dit schooljaar geen drinken meer in pakjes mee te geven, maar
in een afsluitbare beker. We hebben gemerkt dat kinderen niet altijd hun pakje leeg drinken. Dat veroorzaakt veel geklieder en
geplak in de afvalbakken en bovendien komen daar erg veel fruitvliegjes op af. Als u toch een pakje mee wilt geven, dan krijgen
de kinderen de lege pakjes in de broodtrommeltjes mee terug naar huis. Dat scheelt voor ons erg veel afval. Ik hoop dat u daar
begrip voor heeft.

Ontmoetingsavond:
Donderdagavond 30 augustus staat de ontmoetings- / informatieavond op de planning. U krijgt dan de gelegenheid om kennis
te maken met de nieuwe leerkracht(en) en met de (nieuwe) ouders uit de groep van uw kind(eren). We doen dit weer in twee
rondes met daartussen een gezamenlijke ontmoeting in de hal van de school. En natuurlijk met een toast op een mooi nieuw
schooljaar!
De avond start om 19.00 uur voor de groepen: 3a en 3b, 4a en 4b, 5, 5/6 en 6
De avond start om 19.45 uur voor de groepen: 1-2 a t/m d, 7a en 7b en groep 8.
Speerpunt dit jaar is het muziekonderwijs en het werken met de I-pads. Daar zal iedere leerkracht uitleg over geven. Verder
krijgt u de gebruikelijke specifieke groepsinformatie op schrift. Ook checken we altijd of uw gegevens nog kloppen, zoals, adres,
telefoonnummer en mailadres. Vanwege de wet op de privacy mogen we dat niet meer doen met klassenlijsten. Daarom vragen
wij u om vooraf al via het ouderportal uw gegevens te controleren en wijzigingen aan Margareth Bosse door te geven:
margareth.bosse@eenbes.nl
Ook vragen wij u om opnieuw een toestemmingsformulier in te vullen voor het publiceren van foto’s e.d. Wij zijn verplicht om
dit jaarlijks opnieuw te vragen! Deze formulieren kunt u bij de eigen leerkracht inleveren.
Tot slot wil ik uw aandacht voor de schoolapp vragen. Niet iedereen maakt daar al gebruik van. De informatie daarover hebt u
van Rico van Doren gekregen.

We zijn weer begonnen!

Welkom allemaal|

Nieuws vanuit de dagopvang:
De zomervakantie is weer voorbij en wat hebben we leuke activiteiten kunnen doen met de kinderen. Veel naar buiten geweest
o.a. met zand en water gespeeld, over een zelf gemaakt voeten pad gelopen, naar de Kievit geweest, ijsjes gemaakt en zelfs door
het warme weer ook binnen moeten blijven en daar de activiteiten op aangepast. Zo is de zomer alweer bijna voorbij maar niet
getreurd, we hebben weer een leuk nieuw thema!

Het nieuwe VVE Thema na de vakantie is “Klaar voor de start”!
Dit als voorbode op de sportweek die 17 september gaat beginnen. We gaan allerlei sportieve activiteiten organiseren. Dus trek
de sportkleding maar alvast aan, we hebben er zin in!

Nieuws vanuit de BSO:
De vakantie zit er op, en wat voor een! Iedereen heeft kunnen genieten van het mooie zomerweer en wij dus ook bij de BSO!
We hebben bessen geplukt en zijn naar een klimbaan geweest. Hebben zelf eten en ijsjes gemaakt en natuurlijk ook zelf
opgegeten, een Wall of Fame gemaakt, een schuimparty gehouden, door de bossen gestruind maar door het warme weer ook
naar de bioscoop geweest, daar was het lekker koel!

Wij wensen alle kinderen een goed schooljaar en een gezellige BSO toe. We starten rustig op, even wennen aan de nieuwe klas
en clubjes en gaan dan beginnen aan nieuwe activiteiten en gezamenlijke thema’s met o.a. de Kinderboekenweek.
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