Nieuwsbrief september 2019
In deze nieuwsbrief
-
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Geen koor en muziekles

De eerste nieuwsbrief van het schooljaar... we gaan weer
starten! We hopen dat u een heerlijke zomervakantie heeft
gehad en dat de kinderen weer staan te popelen om morgen
naar school te gaan. Het team heeft er al een paar
voorbereidingsdagen opzitten en heeft deze afgesloten met
een inspirerende bijeenkomst in het Stedelijk Museum in
Schiedam. Wij hebben er weer zin in en zijn er klaar voor!
Tot morgen!

Data in september 2019
-

Start eerste schooldag: maandag 2
september 2019
OR vergadering: dinsdag 10
september
Schoolfotograaf: dinsdag 17 en
woensdag 18 september

Heeft u vragen? Mail naar:
jeanine.barneveld@wilgenstam.nl

Welkom
We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen welkom heten
op de Wilgenstam:
Mahir Nur, Alize Yildiz , Serra Yildiz, Kody Groeneveld, Kay
Groeneveld, Robin Tonq, Rosen Tonq, Elin Nijhoff, Raisa
Dijkstra, Ngin Akhwan, Negar Akhwan, Nazenin Akhwan,
Anouk Weterings, Amira Zouaoui, Hajar Bezghannar, Isra
Bougrine, Neserin Boevée, Jennifer Silva Sousa Dos Santos, ,
Zumra Cetin en Zoë van Driel.
Wij wensen de kinderen en hun ouder(s) /of verzorger(s) een
hele fijne tijd op de Wilgenstam!

Zet vast in uw agenda:
Vrijdag 4 oktober: studiedag (alle
basisscholen van BOOR), leerlingen zijn
deze dag vrij.

Schoolfotograaf
Dit jaar komt de schoolfotograaf aan het begin van het
schooljaar. Op dinsdag 17 september en op woensdag 18
september zullen er foto’s worden gemaakt. U ontvangt in de
eerste schoolweek verdere uitleg. Ook kunt u dit jaar weer
broertjes en zusjes samen op de foto laten zetten.

Groep 7B
Voor de vakantie is er toch nog een kleine wijziging in de
formatie gekomen. Deze wijziging is verstuurd per mail, maar
hierbij toch nog even voor de zekerheid. Juf Pemmy heeft de
school verlaten voor een school dichterbij huis. Wij wensen
haar veel plezier toe op OBS de Piramide! Juf Esther van
Drunen zal 5 dagen gaan werken in groep 7B

Nieuws uit de kleuterbouw!
We willen graag een paar wijzigingen met u delen voor het
komende schooljaar. Deze wijzigingen zijn er om wat meer
rust in de gang te creëren voor de kinderen en rustig te
kunnen beginnen bij de start van de dag.
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Bent u door omstandigheden een keertje te laat? Dan graag afscheid nemen in de garderobe en
laat uw kind zelfstandig naar de klas gaan.
Wanneer u fruit/water later brengt, kunt u dit via de hoofdingang bij Nel in de bak leggen. Schrijf nog
wel de naam van uw kind en de groep er op.
Vanaf dit jaar bent u alleen op woensdag welkom in de klas om samen met uw kind een boekje voor
lezen van 8:30u tot 8:45u. De andere dagen kunt u afscheid nemen bij de klasdeur en gaan de
kinderen zelfstandig de klas binnen.
Morgen (maandag) mag u natuurlijk gewoon de klas in, zo’n start van een schooljaar is best wel
weer spannend! Ophalen blijft gewoon hetzelfde.

Denkt u aan de binnenschoenen en aan een setje extra kleding in een plastic zak onder in de tas.
Wij hebben er weer zin in.
Groetjes van de kleuterbouw!

Geen koor en muziekles van juf Mariska
De komende tijd zal er geen koor zijn op de Wilgenstam. Ook zal de muzieklas van juf Mariska
tijdelijk door de leerkrachten zelf gegeven worden. Mochten er veranderingen zijn, laat ik dit u zo
spoedig mogelijk weten.
Tot morgen!!!
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