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Kalender 

Do 23 augustus Eerste nieuwsbrief 2018-2019 

Di 28 augustus Kennismakingsgesprekken 

Do 30 augustus Kennismakingsgesprekken 

Wo 5 september Ouder-informatie-avond 

Do 6 september Nieuwsbrief 2 

Start schooljaar 2018-2019                                                                                                                       

Afgelopen maandag zijn we proostend van start gegaan met dit nieuwe schooljaar. Mooi 

om te zien hoe de kinderen weer klaar stonden om te gaan beginnen. Ook mooi om te 

zien dat er zoveel ouders, opa’s en oma’s aanwezig waren om te toasten en proosten op 

het nieuwe jaar. Ik kijk uit naar de onderwijsontwikkeling van dit schooljaar waarin we 

tussen de herfst- en kerstvakantie aan de slag gaan met projectmatig(er) werken. Via de 

nieuwsbrieven houd ik u daarvan op de hoogte. Hieronder een paar foto’s die laten zien 
hoe het er maandagochtend uit zag. 

        

Ik reken op een succesvol schooljaar met veel mooie ontmoetingen.              

 

Vooraankondiging ouderavond woensdag 5-9-2018 

Zoals u in de jaarkalender kunt zien organiseren we op woensdag 5-9-2018 een 

ouderavond. Deze avond is verdeeld in 2 stukken: 



1. Algemene informatie t.a.v. onze schoolontwikkeling en bespreking van de 

verkeerssituatie rondom onze school. 

2. Informatie voor de ouders van onze groepen 1-2 en 3. 

 

De definitieve uitnodiging volgt 29-8-2018. 

 

Brigadieren-oproep                                                                                                     

Wij zijn dringend op zoek naar verkeersbrigadiers.                                                                 

Zonder jullie hulp redden wij het niet. Gezien het aantal aanmeldingen tot nu toe lijkt het 

erop dat we moeten gaan stoppen met het brigadieren. Zeker niet wenselijk maar we 

krijgen het rooster simpelweg niet gevuld. Hierbij dus een dringende en laatste oproep 

om u te melden als brigadier mocht u in de gelegenheid zijn!                                                                         

Meld je aan via: m.vandewal@stgboom.nl  

Schoolgids 2018-2019                                                                                                                        

De nieuwe schoolgids is klaar en zult u digitaal ontvangen op maandag 27-8-2018. 

Overblijven in schooljaar 2018-2019                                                                               
Beste ouders en/of verzorgers, 

In verband met het overblijven op school, willen de coördinatoren die het overblijven 

regelen, graag van u weten of uw kind/eren gebruik gaat/gaan maken van de 

overblijfregeling in het nieuwe schooljaar. 

Indien uw kind/eren gebruik gaat/gaan maken van het overblijven, gelieve het formulier 

in te vullen en z.s.m. in te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind. 

 

Tijdschriften 

In de hal bij de hoofdingang liggen weer een aantal proefexemplaren klaar van de 

volgende tijdschriften: 

- National Geographic Junior 

- Freek 

- Okki 

- Bobo 

Interesse? Neem er gerust één mee. 

 

 

Groet, 

Team BS de Vonder 
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