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Nieuwsbrief 9 juli 2019
Start nieuwe schooljaar
Op maandag 26 augustus start het nieuwe schooljaar. Voor alle kinderen is dit vaak een spannende
dag. Voor de kinderen die naar groep 3 gaan is dit altijd extra spannend, omdat zij dan ’s ochtends
niet meer in de klas worden gebracht. Om deze overgang in de eerste week ‘soepel’ te laten
verlopen mogen de kinderen in de eerste week vóór 8.30 uur nog in de klas worden gebracht. Met
ingang van 2 september spelen zij ook tot 8.27 uur op het grote plein.
Groep 3 (net als de groepen 4 t/m 8) heeft met ingang van het nieuwe schooljaar gymnastiek op de
dinsdag en donderdag. Voor deze gymlessen zijn gymschoenen, gymkleding en het meenemen van
een handdoek verplicht. De kinderen douchen na iedere gymles.

Communicatie
Het afgelopen jaar hebben wij ‘geoefend’ met Parro als communicatiemiddel tussen ouders en
leerkrachten. Na een evaluatie met ouders tijdens de laatste koffieochtend is er toegezegd om
duidelijk aan te geven hoe wij communiceren naar ouders.
Vanaf het nieuwe schooljaar gebruiken wij voor korte mededelingen, oproepen, plannen van ouder
gesprekken etc. Parro. Tijdens deze contactmomenten zullen wij zo duidelijk mogelijk omschrijven
waar het om gaat, wanneer (tijden), hoe en waarom.
Het meegeven van briefjes gaan wij beperken.
De nieuwsbrief ontvangt u nog per mail vanaf het volgende mailadres: f.olijve@opo-furore.nl. Naar
dit mailadres kunt u ook algemene vragen en/of opmerkingen sturen.
Vragen/ opmerkingen/ mededelingen aan de leerkrachten graag mailen naar de betreffende
leerkrachten.
Alle gezinnen krijgen meteen na de zomervakantie een kalender (papieren versie).
Leerlingen
Na de zomervakantie gaan Remmert Castelein en Faya Bosma naar de Opstap te Oentsjerk.
Jildou Castelein gaat ‘proefdraaien’ op school Lyndensteyn te Beetsterzwaag.. Wij wensen de
kinderen en de gezinnen een hele fijne tijd op hun nieuwe school.

Bieb in school
Na de zomervakantie krijgen wij een in de hal een schoolbibliotheek. Wij lenen boeken van de
bibliotheek. Deze boeken komen in een speciale kast. Leesconsulent Rianne Thijssen gaat regelmatig
een boekpromotie verzorgen in de klas. Wij hopen door deze extra stimulans de kinderen ‘meer’ aan
het lezen te krijgen. Ons Kinderzwerfboekenstation houden wij eerst in stand. Er wordt echter
weinig gebruik van gemaakt. Wij hopen dat de Bieb in school ook het Kinderzwerfboekenstation een
nieuwe impuls geeft.

Langs deze weg wens ik u namens het team een hele fijne zomervakantie.

Met vriendelijke groet,
Froukje Olijve

