2020, nr. 1

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Ook dit jaar zal de nieuwsbrief
iedere veertien dagen verschijnen via de mail en op de website.
We waren afgelopen maandag erg blij om de leerlingen weer enthousiast op school te zien komen. Speciaal ook alle
nieuwe leerlingen in de Frambozen, Rozen, Kastanje en Lariks willen we een warm welkom heten. We hoorden gezellige
vakantie verhalen en zijn hier dankbaar voor. Met elkaar gaan we er weer voor om er een mooi schooljaar van te maken.
Fijn weekend en een hartelijke groet vanuit het team!

Agenda

Maandag, 14 september
-

Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.

Mededelingen

Personeel
We zijn dit schooljaar gestart met twee nieuwe personeelsleden. Juf Naomi werkt op maandag, donderdag en vrijdag
in de Bramen en op dinsdag in de Frambozen. Juf Joni zal op donderdag alle gymlessen verzorgen. We wensen ze
een heel fijne tijd op De Wingerd!

Activiteitenkalender en schoolgids
De activiteitenkalender gaat naar de drukker. Zodra de kalender klaar is, krijgen de leerlingen deze mee.
De schoolgids wordt bijgewerkt. Als deze klaar is, wordt hij op de website geplaatst.

Informatieavond
De kennismaking- en/of informatieavond die ieder jaar aan het begin van het schooljaar wordt gegeven, gaat dit jaar
niet door. Het team is druk bezig met ideeën om op een andere manier contact te hebben met u tijdens de start van
het schooljaar. Binnenkort hoort u hier meer over.

Gouden weken
De start van het nieuwe schooljaar is altijd even spannend voor de leerlingen. Ieder jaar zijn door wisselingen of
nieuwe leerlingen de groepen weer anders van samenstelling. Dit zorgt voor een proces in de groepen die we dit jaar
goed willen begeleiden door het hebben van de zogenaamde ‘Gouden weken’. Dit houdt in dat we vooral de komende

6 weken extra veel aandacht besteden aan groepsvorming door verschillende activiteiten in de groep. Hierdoor krijgt
het rooster soms even een andere invulling of nemen we tussen de lessen door kort de tijd voor een leuke
onderbreking.

Luizencontrole
Bericht namens juf Margriet. Afgelopen maandag is er een luizencontrole geweest. Er zijn geen luizen gevonden.

