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Schooljaar 2015-2016.
Afgelopen maandag zijn de kinderen weer begonnen aan een nieuw schooljaar. De kinderen kwamen met veel
plezier de school binnen. We wensen alle kinderen en goed en plezierig schooljaar toe!
Rots en water weken beide locaties.
De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van de Rots en Water weken. Deze week staat
de regel “Wij respecteren elkaar” centraal. In de eerste week worden hier gesprekken over gehouden en
oefeningen gedaan. Daarnaast krijgen alle groepen 1 keer in de week judo lessen. Achterliggende gedachten
zijn veiligheid, vertrouwen en respect hebben.
De komende weken komen de volgende Rots en Water regels nog aan bod:
 Wij werken en spelen samen;
 Wij doen elkaar geen pijn;
 Rots, sterk voor jezelf;
 Water, sterk voor elkaar.
In week 6 staan deze 5 regels centraal. Na deze 6 weken houdt het natuurlijk niet op. Rots en water oefeningen
vinden het hele schooljaar plaats. De werkgroep heeft een doorgaande leerlijn ontwikkeld, die dit jaar van start
gaat. We hopen op deze manier een goed pedagogisch klimaat te scheppen in de groepen en dat de kinderen
zich veilig voelen op school en met plezier naar school gaan.
Schoolfotograaf beide locaties.
Gisteren zijn alle groepen op de foto gekomen. Over een paar week kunt u de groepsfoto bekijken en bestellen.
Lot locatie Vosholen.
De haardossen van alle kinderen zijn vandaag gecontroleerd en…LUIS- EN NETENVRIJ bevonden!
Een geweldig goed begin van het nieuwe schooljaar! De eerstvolgende controle vindt plaats op de vrijdag na de
herfstvakantie.
Kleuters Boswijk.
Overblijven: Zoals in de schoolgids staat vermeld, kunt u voor opgave en/of informatie telefonisch contact
opnemen met Jannie Weersing tel.nr.: 06-51204565. Bij voorkeur tussen 18.00 uur – 20.00 uur.
Schoenen: Wanneer u schoenen koopt met uw kind, probeer dan al in de winkel of het kind deze schoenen zelf
aan kan krijgen! Lukt dit niet; dan lukt het de juf meestal ook niet.
Kennismakingsavond groep 8 locatie Boswijk.
Alle groepen organiseren een kennismakingsavond. Op deze avond maken ouders kennis met de nieuwe juf
en/of meester.
Groep 8 locatie Boswijk gaat komende dinsdag 25 augustus van start.
Tijdens deze kennismakingsavond zullen we o.a. het volgende bespreken;
* overgang naar het voortgezet onderwijs;
* de musical
* groepsprocessen
De ouders zijn via Safe School uitgenodigd. De avond begint om 19.30 uur.
Graag even opgeven door middel van reactie via Safe School!!
Voortgang bouw locatie Vosholen.
Vanaf september gaan de bouwlieden zich bezighouden met het verstevigen van de staalconstructie en het
verstevigen van de betonmuren. Dit is nodig om de nieuwe school aardbevingsbestendig te maken.

Kielzog kunstencentrum.

Gaas Wadoen!OPEN HUIS.

Op zaterdag 5 en zondag 6 september ben je van harte welkom tijdens het open huis bij KIELZOG
kunstencentrum. Zo kun je op een leuke manier kennismaken met onze activiteiten. Iedereen kan namelijk bij
ons zelf muziek, theater of beeldende kunst maken. Wat er te doen is? Open ateliers, workshops, presentaties,
acts, concerten, proeflessen, informatie, inschrijven, eten en drinken, demonstraties, exposities.
Kom, Kijk en Gaas Wadoen is het motto van het Open Huis. Blaas eens op een hobo, kijk ‘ns wat er aan een
strijkstok blijft hangen, speel theater of schilder een zelfportret. Er kan veel en er mag een hoop! Zaterdag 5
september staat het Open Huis aan de Kerkstraat geheel in het teken van de muziek. Ben je meer
geïnteresseerd in theater, dans of beeldende kunst? Kom dan zondag 6 september naar de Thorbeckelaan en
dompel je onder in de wereld van toneel, schilderen of streetdance. Tijdens het Open Huis is de brochure
verkrijgbaar met daarin het complete aanbod muziek, beeldend, dans en theater. Wat ga jij doen?
Muziek - Zaterdag 5 september 13.00-16.00 uur Kerkstraat 38a
Theater, dans en beeldende kunst - Zondag 6 september 13.00-16.00 uur Thorbeckelaan 71a
Juf Wies groep 3 locatie Vosholen.
Juf wies is herstellende van haar gebroken knie. De verwachting is dat ze rond de herfstvakantie weer terug is.
We wensen haar veel sterkte met haar herstel.
Oproep ‘spoelmoeders’ locatie Boswijk.
Voor de locatie Boswijk zijn we op zoek naar een nieuwe fluor spoelmoeder of vader.
Iedere woensdagochtend wordt er fluor gespoeld van 8.30 uur – 9.30 uur. Lijkt het u leuk om op de
woensdagochtend even een uurtje mee te helpen? Geef u dan op bij de directie, of kom op de woensdag even
kijken en geef u op bij de spoelmoeders. Alvast bedankt!

