Beste ouder(s)/verzorgers,
Volgende week zal een bijzondere week worden. Hier volgt wat belangrijke informatie.
Het schoolreisje
De school opent haar deuren om 8:00 uur. Ik verwacht iedereen uiterlijk om kwart over 8 in de klas. De
kinderen en de begeleiders krijgen op dat moment extra informatie over het schoolreisje. Om half 9
vertrekken de bussen richting de Efteling. Als uw kind last heeft van reisziekte en hier medicatie voor
heeft, geef dit dan uiterlijk maandag via de mail of op papier door aan de leerkracht.
Alle klassen zullen in het park om 16:15 uur verzamelen, om vervolgens om 16:30 uur richting school te
gaan. De geschatte aankomsttijd (zonder file) zal tussen 17:45 uur en 18:00 zijn. Indien er veel file zal
zijn, zal ik u (tijdens de terugweg) op de hoogte brengen, zodat u niet te lang op school staat te wachten.
Groep 6a zit in bus 1.
De staking
De dag na het schoolreisje, woensdag 12 september, staken alle leerkrachten. Uw kind is die dag vrij.
Het huiswerk
Vandaag krijgen de kinderen huiswerk mee voor taal. Zoals u wellicht heeft gehoord hebben wij een
nieuwe taal & spelling methode. Het niveau van deze methode ligt hoger dan dat de kinderen gewend
zijn, vandaar dat het van belang is om zo nu en dan huiswerk mee te geven. Het huiswerk bestaat dit
keer uit woordenschat (woorden + betekenis). De woorden en de betekenissen hiervan zijn geplaatst op
kaartjes. Op deze manier kunt u er memorie en/of mix & koppel mee spelen. Uiteraard kunnen de
kinderen ook gewoon het woord + betekenis leren. Over ongeveer 2 weken zal de toets zijn. De toets
bestaat voor 70 % uit woordenschat.
Na volgende week zullen wij starten met het overige huiswerk.

De bilbiotheek
Aanstaande maandag heeft groep 6a een les in de bibliotheek. De les zal starten om 09.00 uur en het
duurt een uurtje. In de middag gaan we boeken lenen in de bibliotheek en zullen we om 14.00 uur die
kant opgaan. We zijn dan rond 15.10 uur weer terug.

Overige uitjes
Voor de rest van het schooljaar zijn al een aantal uitjes gepland. Deze staan hieronder vermeld, met
daarbij hoeveel begeleiding we nodig hebben. Kunt u ons met een uitje helpen, dan horen wij het graag.
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er iets verandert, wij houden u natuurlijk op de hoogte.
•

Naar de bibliotheek om te lenen met de groep: 10 september, 5 november. 7 januari, 4 maart en
13 mei (altijd op een maandag). We vertrekken op school om 14.00 uur en zijn dan rond 15.10
uur terug. Per keer hebben wij 1 hulpouder nodig.

•
•

Theater Ludens: dinsdag 21 januari. We vertrekken op school om 10.40 uur en zijn rond 12.00
uur weer terug op school. Hier hebben wij 1 hulpouder bij nodig.
Houtzaagmolen de Salamander: donderdag 9 mei. We vertrekken op school om 8.40 uur en zijn
dan rond 11.00 uur terug op school. Hiervoor zijn wij op zoek naar 5 begeleiders met auto!

In de bijlage vindt u de planning van de klassenbeurten tot aan de kerstvakantie. Wij vinden het belangrijk
dat we samen met de kinderen zorg dragen voor de spullen. Aan het eind van de schooldag zijn er een
aantal taken die de klassenbeurt volbrengt: papierbak legen, (vergeten) stoelen op tafel, vegen, schriften
opruimen etc. Elke week zijn 2 kinderen aan de beurt. Wilt u er rekening mee houden dat uw kind in deze
week iets later uit school is (maximaal 10 minuten)?
Mochten er vragen zijn, horen wij het graag.
Met vriendelijke groet,
Anne-Mieke en Charlotte

