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Start schooljaar 2019-2020, alle leerlingen
zijn weer welkom op beide locaties
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Start samenwerkingsschool Spijk
De afgelopen week is er al weer veel werk verzet door
alle medewerkers op de beide locaties van de
samenwerkingsschool Spijk. Donderdag heeft het team,
onder leiding van mij als nieuwe directeur, een flink aantal
zaken besproken om een goede start te kunnen maken.
Het wordt echt wel even wennen voor iedereen. Een
nieuwe juf of meester, een andere locatie, of andere
'gewoontes'. Ik schrijf heel bewust dat het even wennen
is, want ik hoop dat we snel gewend zijn en de kinderen
met plezier naar school gaan. Ook voor een nieuwe
directeur is wennen. Ik hecht veel waarde aan een
duidelijke en laagdrempelige communicatie. Als er vragen zijn of je wilt zorg delen, dan zie ik
mensen graag komen. Wat ik wel van belang vind is dat vragen over gebeurtenissen in de
groep bij de leerkracht(en) thuis horen. Als dan blijkt dat je er niet uitkomt dan kan dat de
volgende stap gezet worden door naar mij te komen.

Tot maandag. Wij hebben er zin in!
Martha van Dijk

Uitreiking stoetboom leerlingen groep 3
Op maandag 26 augustus krijgen de kinderen van groep 3 een stoetboom.
We nodigen alle ouders en belangstellenden uit om dan om 14.00 uur op
school te komen om deze mooie traditie bij te wonen. Het verhaal van de
stoetboom wordt verteld aan de kinderen en vervolgens krijgen ze hun
stoetboom overhandigd door een leerling van groep 8.
Er is een afspraak gemaakt dat de ouders van groep 3 een bijdrage betalen
voor de bekostiging van de stoetboom. De kosten voor de ouders zijn €
7,50 en de ouderraad betaalt € 10,- U kunt dit betalen bij de leerkrachten van
groep 3.

Aangepaste eindtijd maandag 26 augustus
In verbang met de uitreiking van de stoetbomen zijn alle leerlingen maandag 26 augustus om
14.20 uur vrij en moeten alle leerlingen afgehaald worden op de locatie Nesweg i.v.m. de
overhandiging van de stoetbomen van de kinderen in groep 3.

Informatieboekje en schoolgidsen
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de afronding van het informatieboekje en de
schoolgids. De verwachting is dat ze in de loop van volgende week af zijn en gedeeld kunnen
worden met ouders.

Informatiemarkt
Op dinsdag 17 september van 18.00 tot 19.30 uur worden
alle ouders met hun kind uitgenodigd om in de klassen te
komen waar je kunt zien en horen wat er het komende
schooljaar gaat gebeuren in de groepen. Welke methodes of
werkwijzes worden er gebruikt? Welke afspraken zijn er
gemaakt door en met de kinderen? Hoe werken ze met Gynzy
of Snappet? Het streven is dat alle leerkrachten ook aanwezig
zijn zodat er kennis gemaakt kan worden met de meester of juf (waar dat nog nodig is) en staan
ze klaar om vragen te beantwoorden. Deze vorm van informatie geven is door het team
gekozen en vervangt de informatieavonden. Zetten jullie deze datum alvast in de agenda?

Gymtijden
De gymtijden voor groep 3 t/m 8 zijn als volgt ingedeeld:
Gymtijd
8.25
9.10
10.30
11.15

Groep
7
5
6
4

12.45

3

13.30

8 (gaan na afloop direct naar huis)

Dinsdag

12.15
13.15

8
7

Meester Marco
Dijkstra

Donderdag

8.25
9.15
10.45
11.30

6
5
4
3

Meester Peter Griep

Maandag

Gymles door:
Meester Erik
Tammeling

Workshop grafitti groep 7 en 8
Van organisatie van de workshop grafitti kregen we de vraag of alle kinderen van groep 7 en 8,
die aan deze workshop meedoen, woensdag 28 augustus, oude kleren aan willen trekken!
Denken jullie hier even aan?

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u m.vandijk@noordkwartier.nl toe aan uw adresboek.

