Nieuwsbrief 3, 22 september 2017

Data om te onthouden:
Woensdag 27 september: sportdag
Woensdag 27 september: start kinderpostzegels
Maandag 2 oktober: controle hoofdluis
Donderdag 5 oktober: staking leerkrachten
Informatie van directeur Jannie Baron:
Onderwijsstaking op donderdag 5 oktober
De stakingsdag op 5 oktober gaat door, de school blijft dicht en er zijn geen mensen
aanwezig.
Dinsdag 26 en donderdag 28 september worden alle leerkrachten geïnterviewd door een
extern deskundige en een aantal ouders van de OR en MR.
Angelique Joosten vervangt de leerkrachten die op dinsdag een gesprek hebben en
donderdag doet Britta Kemper dat.
Naar aanleiding van de interviews wordt er een plan van aanpak gemaakt met acties, die er
voor zorgen dat de school goed is voorbereid op de toekomst.
N.a.v. de afgelopen ouderavond wordt In de komende teamvergadering besproken, wat er
naar voren is gebracht tijdens de groepsgesprekken. U hoort er later meer over.
Herhaalde oproep: vergoeding voor de ouderbijdrage schooljaar 2017-2018
De gemeente Heerhugowaard heeft besloten de vrijwillige ouderbijdrage te vergoeden voor
kinderen uit gezinnen waarvan de ouders een laag inkomen hebben. De regeling is
gekoppeld aan de Huygenpas. Ouders die in het bezit zijn van deze pas kunnen bij een laag
inkomen voor een vergoeding in aanmerking komen. (basisonderwijs maximaal € 55,00)
Denkt u dat dit voor u van toepassing is, dan kunt u bij de directeur Jannie Baron terecht
voor verder informatie.
Aanwezigheid Jannie






maandag 25 september de ochtend
dinsdag 26 september hele dag
woensdag 27 september start van de schooldag
donderdag 28 september hele dag
vrijdag 29 september start van de schooldag

Afwezig op 2 en 3 oktober in verband met 2 studiedagen voor de directeuren van Atrium.

Nieuws uit groep 1 en 2
Iedere week leren we weer nieuwe woorden in groep 1/2. Op de Woordenmuur zijn deze
duidelijk te zien en te lezen. We herhalen de woorden regelmatig door middel van spelletjes
en na 1 of 2 weken komen er weer nieuwe woorden te hangen. Een grote woordenschat is
belangrijk voor een goede sociale-, emotionele- en verstandelijke ontwikkeling.

Nieuws uit groep 8
Yogales in groep 8
In groep 8 zijn we druk bezig met het thema China. We leren veel over de Chinese gebruiken
en hun normen en waarden. Het valt ons op dat de Chinese cultuur zich veel richt op het
zoeken naar ontspanning. Wij doen daar in de klas natuurlijk graag aan mee! Zo hebben we
al een yogales gehad, beginnen we de dag met een Tai Chi les en doen we aan lachtherapie.

