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Agenda
Van de directie
De zomervakantie is voorbij gevlogen. We hopen dat iedereen genoten
heeft. Maandag openen we de deuren weer voor alle kinderen. Graag
nodigen we alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s uit om voor en/of na het
brengen van uw kind(eren) gezellig met elkaar een kop koffie of thee te
drinken op het voorplein.
Informatieavond:
Dit schooljaar hebben we twee informatieavonden ingepland om zoveel
mogelijk ouders de mogelijkheid te geven de informatieavond van hun
kind(eren) te kunnen volgen.
We nodigen u graag uit op de volgende dagen en tijdstippen.
Dinsdag 4 september
19.00 uur – 20.00 uur : groep 2 en groep 6
20.00 uur – 21.00 uur: groep 4 en groep 7
Donderdag 6 september:
19.00 uur – 20.00 uur : groep 1 en groep 5/7
20.00 uur – 21.00 uur: groep 3 en groep 8

27 augustus
Eerste schooldag
4 en 6 september
informatieavonden
11 september
Schoolfotograaf
12 september
onderwijsstaking

Schoolfruit
Woensdag en vrijdag zijn onze fruitdagen. Wilt u uw kind(eren) op deze dagen fruit meegeven?
Alvast bedankt.
Onderwijsstaking:
Graag herinneren wij u aan het eerdere bericht wat
wij deelden met betrekking tot de onderwijsstaking
van 12 september. Ook obs De Driemaster zal deze
dag haar deuren gesloten houden. Alle kinderen
zijn deze dag vrij.
Schoolfotograaf
Anders dan u van ons gewend bent zal de
schoolfotograaf aan het begin van het schooljaar de
foto’s komen maken om alle zomerse gezichten
vast te leggen!
Gymtijden
De gymdagen voor het komende schooljaar blijven de donderdag en de vrijdag.
Donderdag 13.15 uur – 14.15 uur
groep 3b
14.15 uur – 15.15 uur
groep 4b en groep 8b
Vrijdag
13.15 uur – 14.15 uur
groep 6b
14.15 uur – 15.15 uur
groep 5/7b en groep 7b
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De kleuters gymmen op school. Denkt u eraan de gymschoentjes
voorzien van naam mee te geven. Deze kunnen het gehele
schooljaar op school blijven liggen.
Klasbord
U zult van de leerkracht van uw kind(eren) weer een uitnodigen
krijgen voor het klasbord van uw kind. Hierop probeert de leerkracht
een inkijkje in de klas te geven en zal hij/zij tevens belangrijke
informatie met u delen. Nieuw dit jaar is dat het Scheepsjournaal
enkel zal bestaan uit algemene informatie vanuit de directie. Extra
belangrijk dus om u aan te melden bij klasbord om op de hoogte te
blijven.

Tot maandag allemaal!
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