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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Algemeen
De zomervakantie is zo goed als voorbij. Voor de één een zegen, voor de ander … minder.
In de afgelopen week zijn de leerkrachten van De Goede Herder druk bezig
geweest met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. In deze DGH-info
informeer ik u over enkele zaken, opdat we samen het schooljaar 18/19 goed
kunnen starten.
Het team
We zijn compleet, gezond en vol energie om te beginnen. Wellicht ten overvloede, maar hieronder een lijstje van de juffen en meesters in de groepen en
hun werkdagen:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

1/2
De Olifanten

Juf Nathalie

Juf Nathalie

Juf Nathalie

Juf Irene

Juf Irene

3/4
De Bijen

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Bianca

Juf Bianca

4/5
De Uilen

Juf Mellany

Juf Mellany

Juf Mellany

Juf Mellany

Juf Mellany

6
De Dolfijnen

Juf Neeltje

Juf Neeltje

Juf Neeltje

Meester Stef

Meester Stef

7/8
De Leeuwen

Meester Mike

Meester Mike

Meester Mike

Juf Jacqueline

Juf Jacqueline

Gymmen
Vanaf 11 september starten de gymlessen. Op dinsdag– en donderdagochtend zullen de lessen gegeven worden door meester geurt (dinsdag) en juf Bo
(donderdag).
Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de gymlessen voor de groep
(en) van uw kind(eren) zullen zijn. We berichten u daarover z.s.m.
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De Vreedzame School
Donderdagmiddag 30 augustus heeft het team een eerste scholing gevolgd
over De Vreedzame School. De komende twee jaar zal deze methodiek in de
school worden ingevoerd.
Bij De Vreedzame School gaat het om hoe wij, leerkrachten, leerlingen én ouders met elkaar omgaan in de klas, in de school en op het plein.
De eerste weken staan in het teken van groepsvorming. Dagelijks zal er een
lesactiviteit in de groep zijn om elkaar beter te leren kennen en gezamenlijk
duidelijke afspraken te maken.
Mocht u hierover meer willen weten vraagt u het de juf of meester.
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Eerste dag
Maandag starten we het nieuwe schooljaar. Vanaf 8:10u zijn leerlingen en ouders welkom op het plein van de school. De meesters en juffen zullen er dan ook zijn. Om ongeveer 8:20u lopen we gezamenlijk naar binnen. Koffie en thee staan dan klaar.
Tot 8:45u bent u van harte welkom in de verschillende groepen. Daarna beginnen we
met de lessen. We hopen u allen maandag een hand te mogen geven.

Informatieavonden
In september vinden drie informatieavonden plaats. Hieronder de geplande data voor
uw agenda:
11 september:

groep 1/2 (let op: anders dan in de kalender staat aangegeven)

25 september:

groep 3/4

27 september:

groep 4/5

Beginfeest
In het verleden kende de school een eindfeest. Een feest dat door de meesters en juffen aan leerlingen en ouders werd aangeboden om hen te bedanken voor het schooljaar.
Toen het feest door slecht weer verplaatst is naar het begin van het nieuwe schooljaar,
leek een nieuwe traditie te zijn geboren.
Het team stelt voor, mede gezien de vele nieuwe gezichten, de oude traditie weer te
volgen en dus een eindfeest te organiseren.
Het geplande feest aan het begin van dit schooljaar vervalt hiermee dan ook.

Wij wensen u een fijn weekend en tot maandag!
Team DGH

