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Welkom terug
Aanstaande maandag begint het schooljaar 2018 - 2019. De juffen en meesters
hebben de afgelopen week de school weer ingericht, zodat er maandag gestart
kan worden. Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van de zomervakantie en is
iedereen er weer klaar voor. Wij hebben er in ieder geval zin in! Tot maandag.
Regel van de maand
Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame School’. In onze school hebben wij
met elkaar regels en afspraken gemaakt. We hebben regels voor de hele school.
Deze hangen bij de ingang. We hebben ook regels in de groep, deze zijn zichtbaar
in de groep. Het lijkt ons goed om elke maand extra aandacht aan een regel te
besteden. In de maand september is dat de regel ’Ik ben aardig tegen iedereen.’
Startgesprekken
In de week van 24 t/m 28 september wordt u uitgenodigd voor een startgesprek met de leerkracht
van uw kind. Maandag 24 september is de broertjes- en zusjesdag. Kunt u dan niet? Wilt u dit dan
even melden bij de leerkracht van uw kind? Dan kunnen zij hier rekening mee houden. De
uitnodiging voor de gesprekken volgt binnenkort.
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Gymnastiekrooster

De groepen die om 8.30 uur beginnen gaan op eigen gelegenheid naar de gymzaal.
De groepen die om 14.00 uur klaar zijn met gym kunnen op eigen gelegenheid naar huis, of kunnen
worden opgehaald door ouders bij de gymzaal.
Aanstaande maandag hebben groep 5 en groep 6 nog geen gym.
Middaglunch
Het afgelopen schooljaar hebben voor het eerst gewerkt met het 5-gelijke-dagenmodel.
Hieronder leest u nog even kort de belangrijkste regels tijdens de lunch.
Alle kinderen eten gezamenlijk in de klas bij de eigen leerkracht.
We gaan voor een gezonde lunch, dit betekent brood, drinken en fruit.
Lege pakjes moeten in verband met afval weer mee naar huis.
Tip: schaf een lunchbox en een beker aan.
De spullen voor beide pauzes gaan in één tas naar school.
Voor of na het eten gaan de kinderen een kwartier naar buiten.
Er is uiteraard toezicht, er zijn 2 pleinwachten.
Bij slecht weer spelen de kinderen een kwartier in de eigen klas.
Omdat kinderen uit de groepen 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te lunchen
wordt hier soepeler mee omgegaan. De kinderen mogen iets langer door eten.
Even voorstellen
Hallo allemaal, ik ben Christy de Vries en ik woon in Groningen. Hier studeer ik ook aan
de PABO. Komend jaar loop ik mijn afstudeerstage op De Goudvink. Tot halverwege
januari ben ik op dinsdag, woensdag en donderdag te vinden in groep 1/2. Ik hou zelf
heel erg veel van muziek en dans, dus daar ben ik altijd veel mee bezig. Tijdens mijn
stage zal ik ook een onderzoek uitvoeren dat daarbij aansluit. Ik heb er ontzettend veel
zin in en kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten. Tot snel! Groetjes Christy
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