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Start van het schooljaar.
De kop is er weer af. Het schooljaar 2019 – 2010 is van start
gegaan. Maandagmorgen mochten we alle leerlingen weer
begroeten op De Meander na een heerlijke zomervakantie. Als je
dan op vrijdag iedereen een prettig weekend wenst, lijkt het alsof
je al weer een hele tijd gewerkt hebt. Alles is weer zo vertrouwd
en iedereen verplaatst zich door school alsof men niet is
weggeweest.
Fijn om te zien hoe eenvoudig iedereen zich weer aanpast en met
plezier de lessen volgt.
We hopen er met elkaar een fantastisch schooljaar van te maken.

Om even bij stil te staan.
Tijdens de vakantie kregen wij het droevige bericht dat op 13 augustus Henk Kets is overleden in
de leeftijd van 77 jaar. Henk Kets was lange tijd directeur van de Prins Clausschool. Enkele
collega’s hebben jarenlang met Henk samengewerkt en waren met hem bevriend.
Als je afscheid moet nemen van een dierbare, ook al zie je het einde naderen, dan is dat een
ingrijpende gebeurtenis. We condoleren de familie hierbij en wensen hen veel sterkte om dit verlies
te verwerken.
Er zijn ook vast nog wel ouders bij ons op school die Henk herinneren vanuit hun periode dat ze op
de Prins Clausschool zaten. Ze zullen hem herinneren als een rustige aimabele persoonlijkheid
met hart voor de school en het onderwijs.
Zaterdag 17 augustus is er afscheid genomen van Henk Kets.

Wervingscampagne.
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Swim2Play.
Komende week start Swim2Play weer. De groepen 2 en 8 bijten de spits af. Dit schooljaar zijn we
door de medewerkers van het Ravijn op donderdag ingepland. De leerlingen vertrekken op
donderdag om 10.25 uur met de bus vanaf school naar het zwembad en komen om ongeveer
12.15 uur weer terug. De groepen die gaan zwemmen krijgen de mogelijkheid om in hun eigen
lokaal op school te blijven eten. Dit gebeurt dan onder leiding van een leerkracht. Hieraan zijn
geen kosten verbonden.

Startdienst.
Maandagavond 9 september vieren we samen de start van het
schooljaar in Beth Shalom tijdens de jaarlijks startdienst. Het thema
is dit jaar ‘Samen op reis ‘. De aanvang van de dienst is 18.30 uur en
iedereen is van harte welkom. De leerlingen zijn deze week al
begonnen met het leren van liedjes en gaan versieringen maken om
de kerk wat op te fleuren.
Aan het eind van dienst is er een collecte. De opbrengst gaat dit jaar
naar het World Teacher Programma van Edukans. Juf Carola van de
Prinses Beatrixschool zet zich persoonlijk in voor dit
onderwijsprogramma. In de periode tot aan de herfstvakantie zal ook ons goede doelen geld voor
dit project bestemd zijn.

Luizencontrole.
Deze week zijn onze kriebelmoeders weer actief geweest. Alle leerlingen zijn gecontroleerd op de
aanwezigheid van hoofdluis. Gelukkig waren er bijna geen leerlingen die nog vakantielogees bij
zich droegen. Wij vragen u alert te blijven en uw kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis.
Alleen dan lukt het om de school luisvrij te houden.

Agenda.

7 september

Swim2Play groep 2 en 8 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Bruisend Nijverdal
Groep 1 t/m 4 voorstelling van 9.00 – 9.50
Groep 5 t/m 8 voorstelling van 14.30 – 15.20 ( op de fiets)
Sport- en cultuurfestival

9 september

Startdienst – Beth Shalom – 18.30 uur Thema: Samen op reis.

10 september

Fietscrosswedstrijden

12 september

MR - vergadering

12 september
17 september

Swim2Play groep 2 en 8 – Aanvang les: 10.55 – Leerlingen zijn
12.15 uur bij school terug en eten gezamenlijk in de klas.
Fietscross

18 september

Studiedag personeel – Leerlingen zijn vrij !

5 september
5 september
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Loesje.
Gewoon omdat deze Loesje zo leuk is.
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Overige berichten.

