Nieuwsbrief september 2017
Wij zijn er klaar voor!
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en dat we weer met frisse moed
kunnen beginnen.
Wij als team zijn druk bezig geweest met de voorbereiding en zijn er klaar voor.
We hopen er gezamenlijk weer een heel goed en fijn jaar van te maken voor de kinderen en
samen met u ouders/verzorgers natuurlijk.
Brigadiers
Helaas heeft onze verkeersouder Joyce van de Velde het rooster voor het brigadieren niet
rond kunnen krijgen. We hadden in het begin van de vakantie goede hoop, maar helaas is
het niet gelukt. Er is een probleem op donderdag 12.00 uur. Het is wettelijk verplicht dat
alle momenten in de week zijn ingevuld en dit hebben we ook In het verleden afgesproken.
Dit punt is nu bereikt. Vanaf donderdag 7 september staan er geen verkeersbrigadiers meer
op de Rijssensestraat tot dat er een oplossing is gevonden voor donderdag 12.00 uur.
Oproep: Wie kan er donderdag op 12.00 uur brigadieren of wie weet iemand die we zouden
kunnen vragen?
Graag een berichtje naar Joyce van de Velde: jvandevelde@hotmail.com
Nieuwe leerlingen:
Nieuwe leerlingen in de groepen 1 zijn; Pien Bovenmars, Kris van Bussel, Sem Klink, Emma
Krukkert. Mees Nij Bijvank, Finn Veldhuis, Timon Zijsveld, Rens Bruggman, Twan
Bruggeman, Noah Hogenkamp, Reef Kelder, Yara te Nijenhuis, Puck Schwarte, Morris
Spijkerman, Thijis Wennemers en Sem Woesthuis.
We wensen iedereen een hele fijne en leerzame tijd op de Rietslenke.
Informatieavonden
Om kennis met elkaar te maken en u inzage te geven in de leerstof, willen we u graag
uitnodigen voor de informatieavonden.
Deze avonden zijn als volgt gepland.
Dinsdagavond 12 september: 19.30 - 20.15 uur groepen 1 en 2
Dinsdagavond 19 september: 19.30 - 20.15 uur groepen 3 en 4
Dinsdagavond 19 september: 20.30 - 21.15 groepen 5 en 6
Dinsdagavond 26 september: 19.30 - 20.15 uur groepen 7 en 8

Werkweek groep 7
Traditiegetrouw gaat groep 7 aan het begin van het schooljaar op werkweek.
Alle voorbereidingen zijn getroffen en we hopen natuurlijk dat ze een geweldige start maken
aan het begin van groep 7.
Overblijven.
De rekeningen van het overblijven worden deze week in een gelsoten enveloppe
meegegeven aan de leerlingen.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt op 19 september en maakt dit jaar alleen groepsfoto's.
Scholenfietscross
De jaarlijkse scholencross is op 19 en 26 september.
Nadere informatie (o.a. mbt inschrijving) volgt nog.
Aangezien de informatieavonden al gepland waren, zou het kunnen zijn dat enkele ouders
hier hinder van ondervinden.
Studenten
Ook dit jaar zullen er in verschillende groepen studenten aanwezig zijn. Hierbij hanteren we
geen voorstelronde.
Team de Rietslenke
Belangrijke data:
4 september: Start nieuwe schooljaar
12 september: Informatieavond groep 1 en 2
13 t/m 15 september: Werkweek groep 7
19 september: Schoolfotograaf
19 september: Informatieavond groep 3 t/m 6
26 september: Informatieavond groep 7 en 8
19 en 26 september: Scholencross

