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INFO

De Toverlaars

Info 1 - september 2018

Agenda
AUGUSTUS
20. Eerste schooldag
23. Info 1
31. Groep 2 vrij
SEPTEMBER
3. Info-avond voor groep 1
t/m 8
18.30-19.30 inloop met
de kinderen
19.30-20.00 informatie
groepen 1-2, 3 en 8
alleen voor de ouders
13. MR—20.00 uur
17. GMR—19.30 uur
21. Groep 2 vrij
24. Alle leerlingen vrij!!
Studiedag team
24. Op Voeten En Fietsen
Week
26. Verkoop kinderzegels
27. Info 2

Jarig in september
Juf Anja
Juf Fieke
Juf Nadja
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We zijn weer begonnen
Afgelopen maandagochtend was het zover; het schooljaar 2018-2019 ging van
start. Ondanks dat we alleen gebruik konden maken van de hoofdingang zagen
we veel lachende snoetjes van de kinderen (en ook van ouders en collega’s)
Best spannend hoor; een nieuwe juf of meneer, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en een nieuw lokaal! Wij wensen iedereen een superfijn en Leersaam
schooljaar toe!

Kalender
Afgelopen maandag hebben alle oudste leerlingen van ieder gezin een kalender
meegekregen. Hierop vindt u alle reeds bekende activiteiten van dit schooljaar.
Naast de planning staat op iedere bladzijde nog een stukje praktische informatie .
Mocht u vragen of tips hebben over de inhoud dan horen we dat graag!
Op de kalender hebben wij één foutje ontdekt;
Groep 8 wordt op dinsdag 2 juli 2019 om 15.00uur door alle kinderen en het
team uitgezwaaid. Op woensdag 3 juli 2019 is groep 8 vrij.
Wij verzoeken u vriendelijk bovenstaande data op de kalender aan te passen.

Kinderfeestje?
Om teleurgestelde gezichtjes op
school te voorkomen vragen wij u
de uitnodigingen voor uw kinderfeestje(s) buiten schooltijd om uit
te delen.
Dit voorkomt veel verdriet en past
bij de belangrijkste kernwaarde
van het openbaar onderwijs;
“Iedereen is welkom!”
Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!

Bent u onze
nieuwe
verkeersouder?
Helaas zijn we al weer een tijdje op
zoek naar een enthousiaste verkeersouder.
Ben je betrokken bij onze school en
vind je een verkeersveilige school– en
thuisomgeving erg belangrijk?
Wil je meepraten en meedenken over
oplossingen en acties die de verkeersveiligheid vergroten?
Meld je dan aan!
Dat kan persoonlijk bij Fenna van
Wijk, maar ook per mail via
f.van.wijk@stichtingleersaam.nl
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Van de MR
Binnen de MR is afgelopen schooljaar een activiteitenplan opgesteld onder begeleiding van deskundige hulp. In het activiteitenplan zijn verschillende onderdelen opgenomen zoals; de begroting, gewenste scholing MR-leden, communicatie met de achterban en samenwerking tussen MR en schoolleiding. Met het
activiteitenplan kan de MR bijdragen aan kwaliteits-en beleidsontwikkeling van
de school.
Om als MR verder te professionaliseren gaan alle leden in oktober de training
"MR Verdieping" volgen. Dit als vervolgtraject van de "MR start" die de nieuwe
leden afgelopen jaar succesvol hebben afgerond.
Wij zullen u via de info op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de
MR. Eind september kunt u het jaarverslag van de MR vinden op de website van
de school.

Van de wijkvereniging
Wijkdisco opent weer zijn deuren.
Ook voor wijkvereniging De Keen zit de zomervakantie er weer op. Daarom
worden de deuren van de wijkdisco weer geopend en kan de basisschooljeugd
zich weer muzikaal laten vermaken door onze DJ.
Op onderstaande dagen zijn de kinderen uit de betreffende groep(en) weer van
harte welkom om er een gezellige disco van te maken. Noteer deze datums alvast in je agenda. Een paar weken van te voren krijgen jullie nog een uitnodiging uitgereikt ter herinnering.
Datum
21 september 2018
10 oktober 2018
26 oktober 2018
23 november 2018
14 december 2018
25 januari 2019
22 februari 2019
29 maart 2019
10 mei 2019
14 juni 2019

Tijd
19.00-20.00
14.30-15.30
19.00-20.30
19.00-20.00
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.00
19.00-20.30
19.00-20.30
19.00-20.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Groep
3
1/2
7+8
4
6
5
3
7+8
5+6
4

Om de disco's en andere activiteiten te kunnen blijven organiseren zijn wij nog
op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met de organisatie en/of tijdens
de activiteiten.
Dus lijkt het je leuk om iets mee te organiseren en/of mee te helpen meld je
dan aan via discodekeen@gmail.com voor de disco's en
op wijkdekeen@live.nl voor andere activiteiten.
Namens de wijkvereniging graag tot ziens!
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Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Vanaf volgend schooljaar is
het weer mogelijk dat uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van oktober t/m maart een interactieve
typecursus meteen na schooltijd op Bredeschool Het Voortouw. De kinderen
leren dan in 8 lessen om met 10 vingers blind te typen, in Word te werken en te
mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee
over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u alvast
een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op
DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Aanmelden voor het volgende schooljaar kan vanaf nu!
Met vriendelijke groeten
Kindertypecursus.nl
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