Nieuwsbrief nr. 24 van 1 juni 2018

In deze nieuwsbrief :

Yvonne en Jolanda
Yvonne en Jolanda regelen alle directiezaken tijdens het verblijf van Gerard in het
buitenland.
Onze eerste week zit erop. Wij hebben deze week als zeer positief en leuk ervaren.
Interim intern begeleider
Vandaag, vrijdag 1 juni is Mirjam du Mortier bij ons op school begonnen. Mirjam is in
ieder geval tot zomervakantie 1 dagdeel per week op school.
Mirjam gaat samen met Yvonne de lopende zaken bekijken en indien nodig gaan zij
actie ondernemen. Uiteraard nemen zij indien nodig contact op met de betreffende
ouders/ verzorgers
Artis
Afgelopen woensdag zijn alle kleuters met leerkrachten en hulpouders naar Artis
geweest.
Ook al was het een warme dag, iedereen heeft ervan genoten.
Schoollied
De kinderen zijn deze week druk bezig geweest met het maken van gedichten.
Het onderwerp was: onze school.
Een aantal van deze dichtregels zal terugkomen in ons schoollied.
Een professionele componist gaat voor ons dit bijzondere schoollied maken.
Op donderdag, 12 juli, na de jaarlijkse lunch ( hopelijk bij mooi weer op ons mooie
schoolplein) zullen alle leerlingen dit lied ten gehore brengen. Zet 12 juli dus vast in
uw agenda!.

Hallo muziek
Wij hebben nog een datum voor u om te noteren.
Dinsdag, 26 juni vinden de muziek presentaties van Hallo muziek plaats.
De groepen 5 t/m 8 laten wat horen met hun stem en met hun instrument.
De groepen 5 en 6 om 10.00 uur en de groepen 7 en 8 om 11.00 uur.
Wij zien u graag in de Gymzaal.
Prikbord
Tijdens de kennismakingsbijeenkomst van donderdag 24 mei is er afgesproken met
de aanwezige ouders dat er op het prikbord, rechts na de klapdeuren alle informatie
zoals de nieuwsbrief,notulen MR en OR en overige belangrijke zaken daar te vinden
zijn.
Personeelskamer
Sinds vandaag wordt de grote zaal weer gebruikt als personeelsruimte.
De bibliotheek is daardoor verhuist naar het lokaal tegenover de groepen 7.
Nieuwsbrief ook op papier voor een deel van de ouders
Op verzoek van een aantal ouders leggen wij ook papieren nieuwsbrieven in de hal
om bij binnenkomst of vertrek een nieuwsbrief mee te kunnen nemen. Als ze op zijn,
vraag dan even aan Jolanda om een exemplaar.

Ajax dag

Maandag, 28 mei kregen de groepen 5 t/m 8 bezoek van de “ Ajax Foundation”.
Aan het eind van de middag is ons namens de Ajax Foundation een bord
overhandigd waarop belangrijke omgangsregels staan.
Bij Ajax staan deze regels hoog in het vaandel. U ziet het bord in de entreehal.
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Jolanda en Yvonne

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

