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Geachte ouder(s), verzorger(s),
De eerste schoolweek zit er weer op. Alle groepen zijn deze week goed gestart. Helaas heeft
juf Yvonne van groep 6A pech. Zij is helaas ziek en kon niet starten met haar groep. Gelukkig
hebben we vervanging; juf Ingrid staat op maandag en dinsdag voor de groep, ik zelf sta op
woensdag voor de groep en op donderdag en vrijdag hebben we een invalkracht juf Annemieke
Eijgenraam. Uiteraard hopen we dat juf Yvonne snel zal opknappen en dat ze weer voor de
groep kan. We wensen juf Yvonne veel beterschap! Ouders van groep 6A worden middels
Parro op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de groep.
Informatie avonden
Vanaf volgende week starten de informatieavonden. De leerkrachten zullen u een bericht
sturen via Parro om u uit te nodigen voor deze avond. U kunt zich dan aanmelden voor deze
avond. U kunt kennismaken met de leerkracht( -en) van uw kind (-eren), u kunt een kijkje
nemen in het lokaal en u krijgt informatie over het leerjaar.
We zijn nog wel beperkt wat betreft de ruimte. Afhankelijk van hoeveel aanmeldingen er
zullen zijn, bepalen de leerkrachten of er één of twee rondes gepland worden op die avond.
Voor groep 6A zijn we bezig een aangepaste avond te organiseren. De ouders van deze groep
ontvangen binnenkort informatie hierover.
Ouder-vertelgesprekken
In de week van 20 september organiseren we ouder-vertelgesprekken. U krijgt dan als
ouder/ verzorger de gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkrachten over uw kind
(-eren) als u behoefte heeft. Bijvoorbeeld omdat er specifieke zorg is of omdat u graag nog
informatie wilt delen met de leerkracht (-en). Deze gesprekken zullen we nog telefonisch
plannen. U krijgt hiervoor een uitnodiging via Parro en u kunt dan inschrijven voor een dag en
tijd.

Verlofformulier
Voor het aanvragen van verlof dient u het verlofformulier te gebruiken. Er is een nieuw
formulier beschikbaar. Deze heb ik bijgevoegd, maar is ook te vinden op onze website of af
te halen op school. Belangrijk is dat u de regelgeving die bijgevoegd is bij het formulier goed
doorneemt.

Wij kijken terug op een prettige eerste schoolweek. Zoals ik al aangaf zijn we goed gestart
met dit schooljaar. Ook onze complimenten naar u! Het brengen en halen van kinderen gaat
prima en dat nu we weer omgeschakeld zijn naar de reguliere schooltijden. Dit vraagt toch
weer aanpassen. Ook het overblijven verliep prima afgelopen week. Het is heel fijn dat we
goed kunnen samen werken met elkaar!

Vriendelijke groet,
Carin de Koning
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