Nieuwsbrief 1 Schooljaar 2020 – 2021
Welkom leerlingen
Wij verwelkomen alle ‘oude’ leerlingen en
nieuwe leerlingen die dit schooljaar gestart zijn
op onze school.

Feestelijke opening nieuwe schooljaar
We hebben het schooljaar feestelijk geopend.
Alle kinderen hebben staan stralen op de rode
loper.

Vernieuwde website
Onze website is weer helemaal up-to-date.
Neemt u eens een kijkje en maak nog beter
kennis met onze school.

Einde schooljaar 2019 - 2020
Aan het einde van het schooljaar 2019-2020
hebben alle kleuters een kleuterdiploma
ontvangen. Hier zijn wij super trots op!

Toestemmingsverklaringen
Zoals jullie op Isy hebben kunnen lezen hebben
wij toestemmingsverklaringen klaargezet met
betrekking tot
beeldmateriaal
voor de
nieuwsbrief,
website en
schoolfotograaf.
Heeft u deze nog niet ingevuld, wilt u dit dan
alsnog doen?
Minicollege *Aangepast zonder ouder

Stichting leergeld
Mocht u door corona of andere
omstandigheden, het financieel moeilijker
hebben, dan kunt
wellicht gebruik
maken van stichting
leergeld.
Voor meer informatie
kunt u terecht bij de
leerkracht van uw
kind.
Voor ieder kind een Chromebook!
Sinds dit schooljaar hebben wij onze ICTmiddelen uitgebreid en wij zijn er trots op om u
te mogen mededelen dat wij voor iedere
leerling in groep 3 t/m 8 een eigen Chromebook
hebben! Deze Chromebooks zetten wij in om
nóg meer onderwijs op maat te kunnen bieden.

Unit 1 – 2 – 3
We zijn dit schooljaar gestart in units. De
groepen 1-2-3 horen bij Unit 1. De groepen 4-5
bij Unit 2. De groepen 6-7-8 horen bij Unit 3. In
de units staat het samenwerken tussen de
personeelsleden en kinderen centraal. Dit biedt
de mogelijkheid om ons onderwijs nog beter op
maat af te stemmen. Dit past bij onze
kernwaarden ‘Samen Groeien naar Geluk’.

Startgesprekken
De startgesprekken gaan van start en zullen
buiten plaatsvinden. Heeft u in de wijk een
plekje voor de leerkracht, geef dit dan even
door via de mail.

Baby’s geboren
Op 18 juli is meester Vincent trotse ouder
geworden van dochter Nore. Op 16 augustus is
juf Angelique trotse ouder geworden van Lars.

Corona
Vanwege de maatregelen rondom corona zijn
wij genoodzaakt geplande activiteiten aan te
passen. Wij hopen hierbij op uw flexibiliteit en
begrip. Hieronder vindt u al enkele data. Houdt
u ook Isy goed in de gaten.

Belangrijke data
• Vanaf 7 september: startgesprekken
• 8 september: VVE thuis vervalt
• 11 september: studiemiddag 12:30 uur school uit
• 13 september: inhaaldag Communie Gerardus Majella Heksenberg
• 15 september: verkiezingen leerlingenraad
• 22 september: Schoolinloop vervalt
• 1 oktober: Algemene ledenvergadering OV om 19:00 uur
• 2 oktober: studiemiddag 12:30 uur school uit
• 14 oktober: studiedag, hele dag vrij
• 16 oktober: studiemiddag 12:30 uur school uit
• 19 – 25 oktober: herfstvakantie

