Nieuwsbrief KWS
AGENDA
Maandag 4 september
Start nieuwe schooljaar
Woensdag 6 september
Hoofdluiscontrole
Donderdag 7 september
Start muzieklessen
groep 5-6-7-8

Studiedagen
30-10-2017
18-01-2018
29-03-2018

Margedagen
Groep 1 t/m 4
7-12-2017
Groep 1 t/m 3
12-07-2018

Beste ouders en/of verzorgers,
We gaan weer beginnen! De groepen zijn ingericht, de school is
opgeruimd, we hebben er zin in!
In deze eerste korte nieuwsbrief hebben we een aantal praktische zaken
op een rij gezet.
Vrijdag 15 september verschijnt de eerste nieuwsbrief met nieuws uit de
groepen.
Namens het team wens ik u een fijn weekend en tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Teamuitje KWS
Het team is donderdag 31 augustus het jaar begonnen met een teamuitje
bij de reddingsbrigade van Bloemendaal. Ons oude digibord hebben we
geschonken aan de reddingsbrigade zodat zij deze kunnen gebruiken bij
voorlichtingsavonden op opleidingen. Als bedankje hebben zij ons
teamuitje verzorgd. Na een rondleiding en een presentatie zijn wij met
twee boten het water opgegaan. Wat een belevenis is dat, even helemaal
uitwaaien! Na het varen hebben we genoten van een heerlijke barbecue.

Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 t/m 4
08.30 - 14.30
08.30 - 14.30
08.30 - 12.15
08.30 - 14.30
08.30 - 12.00

Groep 5 t/m 8
08.30 - 14.30
08.30 - 14.30
08.30 - 12.15
08.30 - 14.30
08.30 - 14.30
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Om 8.20 uur zullen wij de schooldeuren openen en mogen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur zal de leerkracht
de deur van het lokaal sluiten en beginnen de lessen. Wij willen u dan ook vragen om om 8.30 uur de school te
verlaten zodat de kinderen ook rustig aan hun samenwerkopdrachten in de gang kunnen starten.
Bent u onverhoopt een keer te laat en zit uw kind in groep 4 of hoger? Dan neemt u in de hal afscheid van uw
kind en gaat het zelfstandig naar de klas.
Denkt u nog aan de Kiss en Go zone in de school? Vanaf groep 2 nemen de kinderen in de gang afscheid van hun
ouders en gaan zij zelf de klas in.
Iedere morgen staan de leerkrachten bij de deur van de klas om ieder kind persoonlijk een goede morgen te
wensen.

Wist u dat?
•

De leerlingen van groep 8 hun lokaal op de eerste verdieping vinden?

•

De kalender met alle activiteiten, voor zover bekend, in Mijnschoolinfo staat?

•

Wij aankomende week de website weer helemaal up tot date zullen hebben voor het schooljaar 20172018?

•

Wij twee nieuwe collega’s hebben dit schooljaar? Wij wensen Jolien heel veel plezier in groep 1-2B en
Ellis heel veel plezier in de invalpool. De KWS is de thuisschool voor Ellis en op het moment dat er geen
zieke leerkrachten zijn, zal zij op de KWS aanwezig zijn en in een groep lesgeven.

Buitenspeeltijden
Nu ons plein geheel gerenoveerd is en ook de achterzijde mooi betegeld is, hebben we de buitenspeeltijden ook
aangepast. In de eerste pauze zullen wij met alle groepen tegelijk buitenspelen en tijdens de lunchpauze zullen
we in twee delen buiten spelen. De groepen 1 t/m 4 zullen eerst in de klas lunchen en om 12.15 uur naar buiten
gaan. De groepen 5 t/m 8 zullen eerst naar buiten gaan en aansluitend lunchen.
De groepen 1-2 zullen naast deze twee pauzes ook nog op een ander moment van de dag buiten spelen.

De verbouwing
In de zomervakantie heeft de verbouwing wegens de bouwvak een tijd stil gelegen. De komende week zullen er
enkele opleverpunten worden nagelopen. Helaas laat de keuken van de bovenverdieping nog even op zich
wachten. Ook zal er in de herfstvakantie nog een aanpassing plaatsvinden bij de trap naar boven. Op het
schoolplein zullen ook nog de betonblokken geplaatst gaan worden voor een mooie loungeplek voor de kinderen.
Daarna is de school pas echt klaar voor de toekomst en dan zullen we ook een openingsfeestje organiseren!
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