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Algemeen



Gymrooster



Infoavonden



OV ledenvergadering

Beste ouder(s) / verzorger(s),
Algemeen
De eerste week zit er al op. Voor sommigen was het spannend om naar school te gaan;
een nieuwe groep, een nieuwe leerkracht, nieuwe collega’s en nieuwe ouders van
leerlingen.
De kop is eraf zeggen we dan. Deze eerste week belooft veel goeds voor een mooi en
leerzaam schooljaar. Dat maken we samen; leerlingen, leerkrachten en de ouders.
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 dinsdag zijn de groepen 6 en 4-5 aan de beurt,
op donderdag de groepen 7-8 en 3-4:

dinsdag: 8:30 - 10:00
groep 6

dinsdag: 10:00 - 11:30
groep 4-5

donderdag: 8:30 - 10:00
groep 7-8

donderdag: 10:00 - 11:30
groep 3-4
Denkt u aan het meegeven van gymkleding??? Indien uw kind geen gymkleding bij
zich heeft, kan hij/zij niet meegymmen, helaas.
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

Tijdens deze avonden vertelt/vertellen de leerkracht(en) over het leerjaar van uw kind
(eren); over de leerstof, over de werkwijzen, over hoe u kunt bijdragen en is er ruimte
voor vragen van algemene aard.
Indien u vragen heeft die betrekking hebben op de zorg voor uw kind, maakt u dan
een afspraak.
Ledenvergadering OV
In de kalender staat op 12 september een ledenvergadering van de OV vermeld. Deze
zal tot nader bericht worden uitgesteld.
Volgende week vindt eerst een overleg plaats tussen directie en OV. Deze zal in het
teken staan van de rol en taken van de OV in de toekomst.
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Wij wensen u een fijn weekend en tot maandag!
Team DGH
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