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Vooraf

gefeliciteerd met dit prachtige
geschenk van onze God.
Juf Marina
Het lukt juf Marina nog niet om haar
werk op te pakken, hoe de reintegratie verder zal gaan is op dit
moment nog niet bekend.

Hierbij ontvangt u de eerste
nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar. Voor mijzelf (juf Bea
Keegstra) een nieuwe start op een
nieuwe school. Ik heb er veel zin.
Het is een fijne school met een
warm, gezellig en professioneel
team. Met elkaar gaan we er ook dit
jaar weer voor.
De schoolgids/schoolkalender heeft
u al ontvangen en u heeft de
activiteiten van het komende jaar
hierin al kunnen terug vinden.
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen
met de hele school met een sing-in,
waarin we aan het einde elkaar ook
de zegen van God hebben
toegezongen.

Geboren
Op 25 augustus is Jelte (Johannes)
geboren. Een zoontje voor juf Cindy
en haar man Jan en een broertje
voor Seth en Lynn. Van harte

Meester Pieter
Hallo, ik ben
Pieter Vos, 26
jaar, en ik kom
uit Barneveld.
Op maandag
zal ik voor
groep 4/5
staan. Ik ben
heel benieuwd
wat de komende tijd gaat brengen.
Voor mij is het weer een nieuwe
school en veel nieuwe gezichten,
maar ik heb er erg veel zin in. Ik
geniet van muziek en lezen, mijn
favoriete schoolvak is rekenen en ik
houd van Bijbelverhalen vertellen.
Lief en leed
Tim van Essen (2b) heeft vorige
week bij het skeeleren zijn pols
gebroken en Olivier Valeijn heeft in
de vakantie ook met gips om zijn
arm gelopen, dit is er nu gelukkig
weer af.
Voor beide kinderen hopen we dat
het allemaal weer helemaal en snel
zal herstellen.
Informatieavond
U bent gewend dat er aan het begin
van een nieuw schooljaar een
informatieavond is. Dit jaar hebben
we dit anders gedaan. Vandaag (bij

de pleinopening) kunt in de klas
komen kijken, kunt u kennis maken
met de groepsleerkrachten en ligt er
een informatiebrief voor u klaar (of
heeft u al gekregen) waar alle
klasseninformatie die belangrijk is in
staat.
Opening van..
Wat is er voor en ook in de vakantie
hard gewerkt om het plein klaar te
krijgen voor de opening. Vooral
Tiemen (en ook Anton) zijn er druk
mee geweest, maar het resultaat
mag er zijn!
Vandaag is de school om 16.30 uur
open. Er is een speurtocht door de
school en u kunt een kijkje nemen in
de klassen. Op het plein is er ruimte
voor ontmoeting en kunt u wat te
eten en te drinken kopen. De
opbrengst komt ten goede aan het
plein. Alvast dank aan de
Essenburcht, het Spinnewiel, de
Emté en bakker De Vries.
Verkeersbrigadiers
De leerlingen van groep 8 hebben
weer instructie gekregen voor het
verkeersbrigadieren.

Bij het nieuwe plein van groep 1/2
en 3/4 komt nog een duidelijke
oversteekplaats. De markering
ontbreekt hier nog. Wilt u als ouders

er toch goed op letten dat u met
behulp van de verkeersbrigadiers
oversteekt? En dat u uw auto om
12.00 uur en 15.15 uur niet
tegenover het hek parkeert? De
gemeente zal z.s.m. nieuwe belijning
en gele strepen maken op dit
gedeelte van de Kosterijweg.
Korfbaltoernooi
Vrijdag 14 september staat er een
korfbaltoernooi gepland voor de
groepen 3 – 7. U ontvangt hierover
op een later tijdstip nog meer
informatie.
Voor schooltijd / pleinwacht
We merken dat de kinderen zin
hebben om naar school te gaan.
Sommige kinderen zijn er al erg
vroeg. De afspraak is dat er
pleinwacht in vanaf 8.30. Voor 8.30
is er dus geen toezicht!

Agenda
30 aug

Openingsfeest

15 sept

Oud papier

Verjaardagskalender
juli & augustus
Naam
Augustus
31
Jasmijn Ansink
31
Fabiënne Dekker
September
5
Julia de Bruyne
6
Iris Hazelger
7
Dexter Heinst
7
Ruben Threels
8
Julia van Veldhuisen
10
Enriko Threels
14
Joëlle van Veldhuizen

Groep
3a
5a
8a
5a
4a
5a
3a
7a
3a

