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Agenda
Datum
8 september

Activiteit
schoolfotograaf

Start schooljaar
We zijn dit schooljaar fijn gestart. We merken dat kinderen
het ook weer fijn vinden om met andere groepen op het
plein te spelen.
De ouders van de groepen 3 t/m 8 hebben de informatie
ontvangen voor de schoolreis van maandag. We hebben
er veel zin in!
Infoavond
Donderdag hebben alle collega’s het rooster open gezet
om in te schrijven voor de startgesprekken. U kunt zich
t/m zondag inschrijven. We vinden het belangrijk dat u
aan het begin van het jaar kennis kunt maken met de
leerkracht, daarom houden we fysieke gesprekken. Houdt
u nog wel rekening met de anderhalve meter regel en
wacht u buiten tot u aan de beurt bent?
We houden nog geen informatieavond met alle ouders
van de groep. U ontvangt na 20 september een infobrief
met alle belangrijke informatie over dit jaar van de
leerkracht.

Hoofdluiscontrole hulp gevraagd
Om te garanderen dat de hoofdluiscontroles ook dit jaar
kunnen plaatsvinden, is de werkgroep met spoed op zoek
naar een paar extra handen. Voor vragen en informatie
kunt u mailen naar Melissa Hamminga:
melissa.hamminga@outlook.com
Schoolfotograaf
Op woensdag 8 september komt de schoolfotograaf. Per
groep komen kinderen op de foto. Broertjes en zusjes op
school worden ook samen gefotografeerd. Mocht u nog
een ouder/jonger kind hebben, dan kunt u vanaf 14.05 uur
aansluiten bij de hoofdingang. In kleine groepjes laten we
dan mensen binnen om de familiefoto te maken.
Een aantal weken na het fotograferen worden de
inlogflyers met persoonlijke inlog en wachtwoord
uitgedeeld op school via uw kind. Hiermee kunt u op
www.schoolfotokruger.nl de gemaakte schoolfoto’s
bestellen.
Bewaart u deze inlogflyer goed! Wellicht is het verstandig
om hier een foto van te maken, zodat de inlogcode en
wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt
kwijt is geraakt.

Pleindienst
Voor de vrijdagen om de week zijn we voor tussen de
middag nog op zoek naar een iemand die de pleindienst
wil draaien. U ontvangt hiervoor een kleine vergoeding
volgens de wettelijke norm. Heeft u interesse, dan kunt u
zich melden bij de directeur.

Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een
voordeel set van de individuele foto de groepsfoto gratis!
Dit jaar fotograferen we met een originele oude landkaart
als achtergrond.
Een tip van de fotograaf: Gekleurde kleding (niet te lichte
kleuren) fotografeert hier prachtig op 

Schoolregels
We willen nog even een aantal schoolregels onder de
aandacht brengen. We stimuleren gezond eten en drinken
op school. Wilt u uw kind fruit en drinken meegeven voor
de ochtendpauze en brood en drinken voor de
middagpauze? We vinden het fijn als een beker (van Kits
Primair of een andere) gebruikt wordt, zodat we niet
zoveel afval van de pakjes hebben. Een bidon met water
is de hele dag toegestaan om uit te drinken.
Op maandag en woensdag hebben we gymnastiek. Dan
vragen we de kinderen voor hun eigen veiligheid om de
sieraden af te doen. Oorbellen moeten ook uit of afgeplakt
worden. De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten hun fiets
meenemen, anders kunnen ze niet mee naar gym. Wilt u
helpen onthouden dat de gymkleren meegenomen
worden?

We maken per leerling 2 foto’s.
Uiteraard zal 1 van de foto’s ook een mooie close-up foto
zijn.
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar.
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