Giraffenpraat
augustus – september 2017
START VAN EEN NIEUW SCHOOLJAAR.
Het nieuwe schooljaar staat voor de deur, maandag beginnen we weer! De leerkrachten zijn al de hele
week in touw om alle lokalen in te richten en weer gezellig te maken. Alle schriften, boeken en lessen
liggen al weer klaar. We willen het jaar goed beginnen en kijken er ook naar uit! De kinderen en de
ouders kijken er natuurlijk ook naar uit. We wensen daarom alle kinderen en ouders een heel fijn
schooljaar toe!
Augustus
21
21
22
25
29

1e schooldag
Luizencontrole
Groepsregels bespreken
Schoolgids op de website
Voorlichtingsmiddag genodigden Plusklas; aanvang 16.00 uur

September
4
5
6
11
19
26
27
27

start afname Cito Entreetoets groep 8
Start Plusklas.
Schoolfotograaf.
Voorlichtingsavond groep 1-8; aanvang 19.00 uur.
Studiemiddag; kinderen ’s middags vrij.
GMR vergadering; aanvang 20.00 uur, Vogelenzang Zuid
Opening Kinderboekenweek.
Start kinderpostzegelactie

Bereikbaarheid
Dit schooljaar starten wij met locatiecoaches. Iedere locatie kent haar eigen coach. Met uw vragen en
opmerkingen over de school kunt u contact opnemen met de locatiecoach.
Uiteraard gaat u met uw vragen over uw kind naar de leerkracht.
Locatiecoaches
M. Kramersstraat
W. Bladergroenstraat

Corina Kraak/ Yvonne de Jong
Yolanda Bol

0181-630433
0181-643406

De schoolleiding, Aad Struijk, is ook bereikbaar op bovenstaande telefoonnummers.
Voorlichtingsavonden
Tijdens deze avond maakt u kennis met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Daarnaast wordt u
geïnformeerd over leerstof, methoden en de aanpak in de klas. Vorderingen van uw kind komen deze
avond niet aan de orde. Deze avond begint om 19.00 uur. Om 18.45 uur gaan de deuren open. De
informatieavond vindt plaats in het eigen lokaal van de kinderen.

Gymrooster
Wij gymmen op twee locaties in de Maaswijk.:
Hoitsemastraat (tegenover de dependance, naast het wijkgebouw)
Lange Groeneweg (sporthal Maaswijk)
Het rooster is als volgt:
Hoitsemastraat
Maandag
13.30 - 14.30
groep 6
Donderdag
9.30 – 10.30
groep 7
11.00 – 12.00
groep 8
Lange Groeneweg
Vrijdag

8.45 - 9.45
9.45 – 10.45
10.45 – 11.45

Groep 3
Groep 4
Groep 5

Eigen leerkracht
Eigen leerkracht
Eigen leerkracht

Vakleerkracht
Vakleerkracht
Vakleerkracht

Gymkleding:
De kinderen gymmen in een t-shirt met (lange) broek of een gympakje. Vriendelijk verzoek om stevige gymschoenen
met witte zolen aan te schaffen (zwarte zolen geven lelijke strepen op de gymzaalvloer)

Vieren verjaardag van de kinderen
Een gezonde traktatie stellen wij op prijs. Vanaf 5 jaar vieren we de verjaardagen van de kinderen in de
groep, waarin de kinderen zelf zitten. De jarige mag de klassen rond, maar mag geen traktaties uitdelen
aan kinderen in andere klassen. Bij het trakteren in de klas komt het wel eens voor dat kinderen in
verband met een voedselallergie een bepaalde traktatie niet mogen hebben. Voor deze kinderen is het
erg sneu als ze een uitgedeelde traktatie niet mogen opeten. We vragen u daarom om met de
groepsleerkracht van uw kind even vooraf te overleggen, zodat er rekening gehouden kan worden met
deze kinderen.
Website
Heeft u onze website al bij favorieten staan? Wij raden u dit echt aan! Veel vragen die u heeft worden op
de website beantwoord. De algemene schoolkalender is dagelijks te raadplegen, u kunt er de
Giraffenpraat (onze nieuwsbrief) terugvinden, maar ook andere uitgegeven brieven en bij de
verschillende (jaar)groepen kunt u informatie over het huiswerk en oefenwebsites vinden.
Vergeet ook vooral niet u via de website in te schrijven voor de Giraffenpraat, zo ontvangt u deze digitaal
en mist u nooit iets!
Uw vragen en reacties
Voor al uw vragen over onze school kunt u bellen om een afspraak te maken.
M. Kramersstraat 2
0181-630433
W. Bladergroenstraat 45
0181-643406
Voor reacties op deze informatie kunt u mailen naar a.struijk@prokind-scholengroep.nl

