Nieuwsbrief
Beste ouders en/of verzorgers,
Aanstaande maandag is onze school jarig en viert zij haar 75 jarig
bestaan. Graag willen wij dit samen met u, tijdens onze jaaropening,
vieren. Wij nodigen u dan ook van harte uit om aanstaande maandag
aanwezig te zijn bij de jaaropening. Deze vindt zoals gebruikelijk plaats in
de gymzaal van de school. Wel willen wij u vragen
om plaats te nemen achter de leerlingen op de
daarvoor aangewezen stoelen. Na afloop is er
gelegenheid om nog even na te praten onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Wij zien u graag maandag!!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Informatieavond
Donderdag 4 september is de jaarlijkse informatieavond. Tijdens deze
avond geven de leerkrachten informatie over het leerjaar en praktische
informatie over het ‘reilen en zeilen’ op school. Wilt u inhoudelijk over
uw kind praten, dan is het goed om hiervoor een afspraak te maken met
de leerkracht, aangezien daar op de informatieavond geen ruimte voor
is.
De avond ziet er als volgt uit:
19.30 uur – 20.15 uur: groep 1 t/m 4
20.15 uur – 20.30 uur: Pauze met koffie en thee verzorgt door de OC
20.30 uur - 21.15 uur groep 5 t/m 8
Kiss en Ride
Voor de school heeft de gemeente bij de herinrichting van de
Dompvloedslaan een ‘Kiss en Ride’ strook aangelegd. Deze strook is
bedoeld voor ouders die hun kind afzetten bij school om vervolgens
direct door te rijden. Helaas blijkt in de praktijk dat een aantal ouders de
auto op deze plek parkeren en met hun kind naar school lopen. Op de
‘Kiss en Ride’ plek mag u echter alleen stilstaan en niet parkeren.
Nieuws uit groep 4
Wat hebben we een gezellige groep en wat is iedereen enthousiast aan
het werk. Onverwacht is vorige week dinsdag Nicola bij ons in de groep
gekomen. Wij hopen dat zij zich snel thuis voelt bij ons!
De start van groep 4 is best moeilijk en vermoeiend, de kinderen moeten
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Agenda:
Maandag 1 septmber
Jaaropening in de gymzaal
Aanvang 8.35 uur
Dinsdag 2 september
Schoolfotograaf
Donderdag 4 september
Algemene informatieavond
Dinsdag 9 september
Sportdag groep 5 t/m 8
Dinsdag 9 september
Voorstelling Caprera groep
1 t/m 4
Dinsdag 16 september
Studiedag, alle leerlingen
zijn vrij

Jarigen:
31 aug. Storm gr. 8
01 sept Lani gr 2B
06 sept. Julia gr. 6
08 sept. Britte groep 7
Van harte gefelicitaart!!

nu zelf de sommen overschrijven in een rekenschrift.
Waar moet je beginnen, hoeveel hokjes moet je overslaan, moet je van
links naar rechts of van boven naar beneden en zie dan maar eens een
cijfer in zo’n priegelhokje te zetten. Op de weektaak staan ook allemaal
nieuwe woorden en het is een klus om uit te zoeken welk boek waarbij
hoort. Maar we oefenen hard en het gaat steeds beter.
We leren de kinderen al aardig kennen, ze hebben een ‘dit ben ik’ blad
gemaakt, maandag hebben we besproken welke sport iedereen doet en
woensdag bij Trefwoord hebben de kinderen verteld over God en hoe zij
daarover denken.
Vandaag hebben we een hele gezellige sportdag met elkaar gehad, wat
zijn de kinderen sportief.
Groep 6
Donderdag 28 augustus had groep 6 de eerste training van OOK. Veel
kinderen hadden hier al van broertjes en/of zusjes over gehoord en het
was best een beetje spannend. Vandaag zijn o.a. de groepsregels
besproken en heeft iedereen, per afspraak, voor zichzelf aangegeven of
hij zich goed, een beetje of niet zo goed aan die afspraken houdt. Er
werd heel eerlijk antwoord gegeven. Heel knap vonden ook Hanneke en
Linda en op die manier kunnen we heel goed eraan werken om het nog
beter met elkaar om te leren gaan.
De eerste weektaak zit er alweer op. Ook zijn we begonnen in de nieuwe
rekenmethode. Soms is het nog even wennen omdat sommen er net
even anders instaan maar gelukkig wordt er in het eerste blok veel
leerstof uit groep 5 herhaald.
De klas ziet er alweer een stuk gezelliger uit met tekeningen over de
vakantie en vrijdag gaan we verder werken aan de verjaardagskalender.
De nieuwe kinderen in groep 6, Roberto en Mieke, beginnen al aardig
hun plekje in de groep te vinden.

Mijnschoolinfo
Inmiddels hebben veel
ouders zich middels de
koppelcode gekoppeld.
Het is voor gescheiden
ouders mogelijk om
beide gekoppeld te
worden aan hun kind.
Wilt u dit graag, dan
kunt u per mail
(directie@kwsoverveen.nl) een
tweede koppelcode
aanvragen. Wij kunnen
deze uitdraaien en
mailen zodra de eerste
koppelcode geactiveerd
is.
Tevens is er een app
beschikbaar van
Mijnschoolinfo, zodat u
ook op bijvoorbeeld uw
mobiel telefoon direct
toegang heeft tot het
ouderportal.

