Welkomstbrief

augustus 2021

Agenda
23-08 1e schooldag
30-08 Oud papier
24-08 Schoolzwemmen, gr 5/6 en gr 7/8
31-08 Schoolzwemmen, gr 5/6 en gr 7/8
07-09 Schoolzwemmen, gr 5/6 en gr 7/8
28-09 Schoolfotograaf Petra Hessels
We vinden het fijn om jullie allemaal weer te mogen begroeten. We
ontmoeten elkaar op het schoolplein en het afscheid blijft voorlopig
buiten op het plein.
Tot nader bericht volgen wij de Corona maatregelen, zoals voor de
zomervakantie.
Volgende week ontvangt u de eerste nieuwsbrief met daarin o.a. info
over de infoavonden en startgesprekken. We gaan u daarvoor weer in
school uitnodigen. U krijgt een week later ook de schoolkalender vol data
en praktische informatie. De schoolkalender is nieuw en wordt komende
week gedrukt.
Gezonde school
Wij vinden gezonde voeding belangrijk voor de
kinderen.
Rond 10.15 uur eten/drinken we ons eigen fruit
en drinken (niet koolzuurhoudend) en om
12.00 uur eten we gezamenlijk onze eigen
lunch in de klas.

Oud papier

Ma 30 augustus 17.30 u
wordt het oud papier weer opgehaald. Graag
zelf voor vervanging zorgen als u verhinderd
bent. Het zou fijn zijn als we wat mensen op
een reservelijst hebben staan omdat er soms
mensen verhinderd zijn. Voor vragen en
aanmelden kunt u terecht bij Johan Nijmeijer
(06-10833834) OR-lid/ coördinator oud papier.

Gym/schoolzwemmen
De kinderen van groep 3/4 , 5/6 en 7/8 hebben 2 keer per
week gym; op dinsdag en vrijdag.
Na de vakantie zijn sommige kinderen gegroeid, wilt u
even kijken of de gymschoenen ed. nog passen. Voor de
veiligheid raden wij schoenen aan tijdens de gymles
belangrijk.
Schoolzwemmen
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben schoolzwemmen,
om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid onderhouden.
Zij gaan tot sluiting van het zwembad nog 3 keer
schoolzwemmen in Havelte van 13.00 tot 13.30 uur.
Mag uw kind niet meezwemmen, graag schriftelijk een
bericht aan de leerkracht. We worden gebracht en gehaald
met busvervoer van Blok Tours. Op de dinsdag vervalt
hiermee de gymles.

We maken er een
mooi schooljaar van
team Oosterveldschool

