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KALENDER AUGUSUS & SEPTEMBER 2019

Di 27/8 • Kennismakingsgesprekken
Wo 28/8 • Kennismakingsgesprekken
Do 29/8 • Kennismakingsgesprekken
Ma 02/9 • Werkoverleg groepen 1-2 & 3
vanaf 15.00 uur
Di 03/9 • Bouwoverleg- vanaf 15.00 uur
Do 05/9 • Nieuwsbrief 3 verschijnt
Juf: Wat betekent gelijkspel?

Kennismaking gesprekken groepen 3 t/m 8

Kind: Dat betekent dat je
allebei gewonnen hebt!

Op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 augustus
a.s. staan onze kennismakingsgesprekken gepland tussen
leerling, ouders en leerkracht. We verwachten u op de tijd
waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Nieuwe lay-out nieuwsbrief: Vonder Nieuws!
Deze week ontvangt u voor het eerst onze nieuw opgemaakte
nieuwsbrief: Vonder Nieuws! We zijn benieuwd wat u er van vindt
en misschien heeft u aanvullingen of ideetjes die we kunnen
plaatsen. We horen het graag van u!

Website
vernieuwd

Start schooljaar 2019-2020
Wellicht is het u al opgevallen: (ook) de website van onze
school is aangepast. We hebben ervoor gekozen om de website eenvoudiger van opzet te maken waardoor u sneller bij de
informatie kunt/komt. De indeling is dus veranderd en nu zijn
we nog bezig met ‘alles-te-actualiseren’.

Proostend en ‘toastend’ zijn we afgelopen maandag van
start gegaan met het nieuwe schooljaar. In het zonnetje,
met een muziekje erbij, hebben we elkaar weer ontmoet
en zijn we vol goede moed begonnen!
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Marina Bonis

Els Heesmans

Nieuwe collega’s
Er zijn dit schooljaar 3 nieuwe collega’s van start gegaan:
Marina Bonis op maandag en dinsdag in groep 6 en op woensdag in groep 7.
Els Heesmans op maandag en dinsdag in groep 8 en Pepijn Simons op dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag ook in groep 8.
Wij wensen hen veel plezier en succes!
Pepijn Simons

Nieuwe rekenmethode
Nog meer ‘nieuws’ bij de start van dit schooljaar: de hele school werkt voortaan met
de rekenmethode ‘Rekenkracht’ (Insula). Na een uitgebreide uitprobeerperiode in
onze groepen 6 en 7, hebben we vorig schooljaar besloten om de methode schoolbreed te gaan gebruiken. Dit vraagt natuurlijk wat van onze leerlingen en leerkrachten maar de uitprobeerperiode was zodanig positief dat we vol vertrouwen onze
rekenkracht gaan gebruiken.

BIBLIOTHEEK NIEUWS
Voorlees-halfuurtje
in Oisterwijk
Vrijdag 30 augustus 2019 • 10:00 tot 10:30
De Bibliotheek Oisterwijk • Gratis

https://www.bibliotheekmb.nl
Adres: Spoorlaan 82E
5061HD Oisterwijk

Voorlezen aan kinderen is heel belangrijk. Naast dat
het erg gezellig is, is het ook van groot belang voor
de taalontwikkeling en de woordenschat van een
kind. Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar samen met
vader, moeder, opa of oma. Kom luisteren naar een
mooi verhaal over wat er allemaal in het circus
gebeurt!

