PAPERCLIP
Schoolfotograaf
Zoals u in de Nieuwsbrief en Jaarkalender heeft kunnen lezen komt de
fotograaf dit schooljaar vroeg, namelijk op donderdag 6 september! Nieuwe
Schoolfoto (www.nieuweschoolfoto.nl) komt foto’s maken tegen een witte
achtergrond. Het is dus leuk als uw kinderen er kleurig en fleurig gekleed op
staan. Let op: Brengt u/komt uw kind donderdagochtend 6/9 te laat naar/op
school, dan bestaat de kans dat er geen (portret- en groeps)foto’s van uw kind
gemaakt kunnen worden. We werken die dag namelijk met een erg strak
schema waarin geen ruimte is voor laatkomers. Het is dus belangrijk dat uw
kind op tijd op school is. Zusjes en broertjes die niet op school zitten, kunnen van
14:00 tot 15:00 samen op de foto. Ook hiervoor graag op tijd aanwezig zijn!

Maatjesdag
Nieuw dit schooljaar is de regelmatig terugkerende Maatjesdag, zoals ook vermeld in de jaarkalender. Dit
jaar willen we met de kinderen en leerkrachten aandacht besteden aan samenwerken binnen de school. Dat
betekent dus niet alleen in de klas, maar ook tussen de
verschillende klassen. Alle onderbouwgroepen zijn gekoppeld
aan een bovenbouwgroep. De Maatjesdag is een vast gegeven
door het hele jaar heen: op die dag spelen de groepen die
elkaars maatje zijn samen buiten. Maar ook tijdens
lesactiviteiten gedurende het hele jaar werken de aan elkaar
gekoppelde maatjesgroepen nauw samen. Denk aan voor- of
maatjeslezen, opening van projecten, presenteren van elkaars
werk en het samen vieren van feestdagen. Dit is niet alleen
leerzaam voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.
We zijn erg benieuwd naar, en hebben zin in de komende Maatjesdagen. Gedurende het jaar zullen wij u op
de hoogte houden via weekmails, nieuwsbrieven en natuurlijk de enthousiaste verhalen van de kinderen!

Luizenpluizen
Vanaf dit schooljaar behoort het regelmatig luizenpluizen in de groep niet meer tot
taak van de Activiteitencommissie. We hebben als team besloten om het luizenpluzien
meer als verantwoordelijkheid van de groep, leerlingen en ouders zelf te zien. Vandaar
dat het luizenpluizen kleinschaliger georganiseerd gaat worden, door bijvoorbeeld de
klassenouders in te zetten. Tijdens de informatieavond zult u hier meer over horen.
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