5 September 2019
Deze nieuwsbrief informeert u als ouder
omtrent gebeurtenissen, evenementen,
belangrijke data en meer
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Verkeer
Het is voor iedereen even wennen dat we
op een nieuwe locatie zitten en andere
ingangen gebruiken.
We willen u vragen zo veel mogelijk
lopend of op de fiets te komen. Mocht u
toch met de auto komen, let dan op de
rijrichting. U kunt uw kind ook afzetten
aan de Glimmenstraat, daar is een kiss and
ride zone.

Informatieavond
Vandaag staat de informatieavond op de
planning. De informatieavond vindt plaats op
de locatie waar de groepen zijn gehuisvest en
zijn per leerjaar. De groepen 1-2 samen de
groepen 3 samen enzovoort.
De groepen 8 houden hun informatieavond
afzonderlijk, allemaal op hetzelfde tijdstip
(20.20 uur)
Planning:
19.15 uur: ronde 1 voor de groepen 1 t/m 7.
20.00 uur: pauze, op beide locaties kunt u
terecht voor vragen aan de directie.
20.20 uur: start ronde 2 voor de groepen 1
t/m 8 (dus 1e ronde voor de groepen 8)
21.05 uur: Voorlichting VO voor de groepen 8
Gebruik aub de ingang vanuit de
Gendringenlaan 22!

.

Hartevelden APP
Vandaag is er een brief met uw zoon/dochter mee naar
huis met hierin informatie met betrekking tot onze nieuwe
schoolapp. Houd de tas van uw zoon/dochter dus in de
gaten!

Gesprekken groep 1/2:
De ouders van groep 1-2 krijgen bij de start op school in intakegesprek. De
meeste ouders en hun kinderen kennen de leerkrachten al omdat ze al een
periode in die groep zitten (een kennismakingsgesprek is dus niet nodig).
Alle ouders van groep 1-2 krijgen in november een gesprek zodat ook de
vorderingen besproken kunnen worden. U krijgt tegen die tijd een
uitnodiging.

Stroopwafelactie
vanuit de ouderraad!
Vanuit de ouderraad krijgt u
volgende week een brief mee
over een stroopwafelactie!
Meedoen! Meedoen!
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Informatieavond

Deze week
kennismakingsgespr

Leerlingen zijn vrij
ivm studiedag

Start kinderboekenweek

Start herfstvak.
Let op dit is een
donderdag

