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Van de directie
Beste ouders en/of verzorgers,
Afgelopen week zijn wij weer met veel energie
gestart. Wij hebben een heerlijke vakantie gehad
en wij hopen dat u dat ook heeft gehad.
Voor de zomervakantie heb ik u geïnformeerd
over de Vreedzame School.
Afgelopen woensdag hebben wij onze eerste
studiedag gehad. De aankomende drie jaar zullen
wij als team de Vreedzame School implementeren
in ons onderwijs. Wij gaan u ook betrekken bij
deze ontwikkelingen. Op de info-avond krijgt u
meer informatie en in januari zal er een
ouderavond plaatsvinden over de Vreedzame
School. De eerste lessen aan de leerlingen zullen
volgende week al gegeven worden.
Zoals u op onderstaande foto’s kunt zien, zijn wij
tijdens de studiedag druk aan de slag gegaan met
samenwerken en coöperatief werken.

Tevens stuur ik u onze Schoolgids 2016-2017 en
onze Identiteitskaart. Deze kaart, met onze visie,
missie en kernwaarden, zullen de aankomende 4
jaar als leidraad dienen.
Wij hopen maandag iedereen weer gezond op
school te zien.
Met vriendelijke groet,
Erna Heijnis
Schoolleider RDO
Van het team
Hieronder vindt u nogmaals de data van de
informatieavonden, het gymrooster en een
overzicht van wat de leerlingen mee moeten
nemen naar school.
De informatie avonden
Maandag 12 september
19.00u Gr. 3
20.00u Gr. 7 A , 7B en 8
Dinsdag 13 september
19.00u Gr. 1-2 A en B en groep 5
20.00u Gr. 4A (Sylvia en Lida)

Woensdag 14 september
20.00u Gr. 6 en Gr 4B (Danielle en Patricia)
Gymrooster
Parnassiazaal
Maandag ochtend
08.30u-09.40u groep 6
09.40u-10.50u groep 5
Pauze
10.50u-11.05u
11.05u-12.15u groep 4a
Middag
13.30u-14.30u groep 4b
14.30u-15.30u groep 3
Donderdag
13.30u-14.30u groep 7a
14.30u-15.30u groep 8
Gymhuis
woensdag ochtend
08.30u-09.40u groep 7a
09.40u-10.50u groep 7b
Pauze
10.50u-11.05u
11.05u-12.15u groep 8
Op maandag 29 augustus vervallen de gymlessen
in de ochtend.
Als de gymles om 08.30u of 13.30u start, is het de
bedoeling dat de kinderen bij de gymzaal afgezet
worden. Indien de kinderen overblijven, regelen
wij dit in de middag. Ophalen om 12.15u en
15.30uook graag bij de gymzaal.
De leerlingen van groep 7 en 8 worden op de fiets
verwacht op woensdag.
We gymmen niet meer op de donderdagochtend,
maar op donderdagmiddag in de gymzaal bij de
Parnassia. Dan zal er voor de groepen een
wisselend rooster zijn. Tot aan de herfstvakantie
gymmen de groep 7a en 8 op donderdagmiddag.
Voor de leerlingen
Bij de start van het nieuwe schooljaar moeten de
leerlingen (gr 3 – 8) de volgende materialen
meenemen:
 etui
 grijs potlood
 reservepen (gewoon een balpen)
 puntenslijper
 schaar met naam










liniaal
Prittstift
flesje “sterke lijm” bijv. Technicoll
2 huiswerkmappen (vanaf groep 6)
agenda (vanaf groep 6)
kleurpotloden en stiften
Passer en geodriehoek (groep 8)
Eventueel markeerstiften/gelpennen

De kinderen van groep 3 t/m 7 ontvangen van
school een speciale pen; dit heeft te maken met
de puntdikte van een pen.

