Perspecto

Onderwijsgroep

AUGUSTUS 2018

N I EUW S B RIEF
AU GU S TU S 2 01 8
D E S CHAKEL
JAARGANG 8, NUMMER 1

Welkom

Juf Lianne bevallen

Beste ouders en kinderen,

In de zomervakantie is juf Lianne bevallen
van een tweeling. De meisjes heten Anna
en Vera. Zowel de meisjes, als juf Lianne
maken het goed.
Wij wensen juf Lianne en haar man Martijn heel veel geluk!

De zomervakantie is weer omgevlogen. We vonden het fijn iedereen na
6 weken weer te mogen verwelkomen in de klassen. We zijn dan ook
weer vol enthousiasme gestart op school!
Als bijlage bij deze nieuwsbrief, vindt u onze schoolgids voor dit schooljaar met daarin informatie over onze school.
Op donderdag 13 september a.s. nodigen wij u graag uit op onze jaarlijkse informatieavond. De leerkracht van uw zoon/dochter informeert u
dan over het reilen en zeilen in de groep.
We hopen u dan te mogen verwelkomen in de klas. U ontvangt hiervoor
t.z.t. nog een uitnodiging.
Als team kijken we weer uit naar een positief en succesvol jaar en
wensen iedereen een leerzaam en fijn schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Namens alle leerkrachten van de Schakel,
Ingeborg Burm

Even voorstellen…
Via de nieuwsbrief wil ik mij graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Carola van Beuzekom en met ingang van het nieuwe
schooljaar ben ik fulltime de leerkracht
van groep 8. Vorig jaar werkte ik op verschillende scholen in de regio. In mijn
vrije tijd kook, schilder en reis ik graag.
Na een goede vakantie ben ik afgelopen
maandag echt gestart op de Schakel en ik
heb kennisgemaakt met veel kinderen!
Een aantal ouders heb inmiddels ook ontmoet.
Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust!
Met vriendelijke groeten,
Carola van Beuzekom

Agenda
30 augustus - schoolfotograaf
13 september - Informatieavond
24 t/m 28 september - oudervertelgesprekken
3 oktober - Perspectodag (kinderen zijn vrij)
5 oktober - herfstdisco
15 t/m 21 oktober - herfstvakantie

Schoolfotograaf
Op donderdag 30 augustus komt de schoolfotograaf onder schooltijd de portret- en klassenfoto’s maken.
Ook dit jaar hebben we weer gekozen voor
Monique de Backere uit Hulst. De broertjezusje-foto’s zijn ook dit jaar weer optioneel.
Deze worden donderdag 30 augustus ’s middags na schooltijd gemaakt.
Hierbij zijn ook oudere en jongere broertjes en
zusjes welkom. Deze week zijn jullie via de
mail geïnformeerd over de fotograaf.
De ouderraad.

Herhaalde oproep werkgroep hoofdluis
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers
die ons ‘luizenteam’ komen versterken.
Na elke schoolvakantie staat er een luizencontrole
gepland. En bij een melding van hoofdluis zal er een
extra controle gepland worden.
We kunnen uw hulp zeer goed gebruiken, momenteel
komen we helaas nog handen te kort om de controle
goed uit te kunnen voeren.
Vele handen maken licht werk. Ook als u maar een
paar keer per jaar kunt helpen, uw hulp wordt zeer op
prijs gesteld!
Aanmelden kan via: deschakel@ogperspecto.nl

