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Start schooljaar
Afgelopen maandag zijn we weer begonnen. We zijn blij dat we alle
kinderen in goede gezondheid welkom konden heten. We hopen dat
we met elkaar een goed, leerzaam en gezellig jaar zullen hebben.
We zijn gestart met 44 kinderen, waarvan 6 nieuwe kinderen. Stijn
Dokter, Ryanna Kramer, Jurgen Leffers, Koen Meijer, Ankie Meijer en
Stijn Leffers. We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op school.

Schoolgids/kalender
Uw oudste kind heeft afgelopen week de nieuwe schoolgids/kalender
mee naar huis gekregen. We hopen dat er het komende schooljaar
veelvuldig op gekeken wordt.
Alvast één kleine wijziging: Royan is jarig op 7 september (en niet nog
een keer op 7 juli).

Brigadieren
Fijn dat twee nieuwe ouders (Marlies Leffers en Renate Bazuin) zich
hebben gemeld om één keer in de week te brigadieren! Het rooster
voor dit schooljaar is nu rond.

Sportmorgen
Op vrijdagmorgen 23 september organiseren wij voor alle kinderen een
sportmorgen in “de Splitting”. Het organiseren van deze morgen is alleen
mogelijk als we voldoende hulp van ouders kunnen krijgen. Wij hopen
dat u zich massaal opgeeft bij de groepsleerkracht van uw kind(eren).
Alle kinderen worden die morgen in sportkleding om 9.00 uur in ‘de
Splitting” verwacht. Mocht het vervoer naar de sporthal problemen
opleveren, laat het dan even weten. De morgen duurt tot 11.30 uur. De
kinderen moeten zelf iets te eten en te drinken meenemen voor in de
pauze. Ouders die willen komen kijken zijn welkom om vanaf de tribune
zoon- of dochterlief aan te moedigen. Alle kinderen zijn ’s middags vrij.

Adressenlijst
De kinderen krijgen vandaag een adressenlijst mee. We hebben
begrepen dat veel ouders het handig vinden om zo’n lijst in hun bezit te
hebben, voor bijvoorbeeld het maken van speelafspraken voor de
kinderen.
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Agenda
05-09-2016 Juf Albertine ’s
middags afwezig, meester
Bernard groep 3/4/5
07-09-2016 Schoonmaakavond
groep 1/2. Graag opgeven bij
Nelleke
10-09-2016 Oud papier
23-09-2016 Sportmorgen

Verjaardagen
6-9-2016
Marlin uit groep 7
7-9-2016
Royan uit groep 7
14-9-2016
Jurgen uit groep 2

Overblijven
Evenals vorig jaar is er voor vaste overblijvers weer de mogelijkheid
gebruik te maken van een jaarabonnement. In het onderstaande
schema kunt u zien wat de kosten zijn. Wilt u het bedrag overmaken op
bankrekeningnummer NL52 RABO 03112 08 584. ‘Schoolfonds School 59
Nieuw-Buinen’.
1 kind

Prijs per
keer

2 kinderen

Prijs per
keer

3 kinderen
en meer

Prijs per
keer

1 x per
week

€ 70

€ 1,75

€ 120

€ 1,50

€ 150

€ 1,25

2 x per
week

€ 140

€ 1,75

€ 240

€ 1,50

€ 300

€ 1,25

3 x per
week

€ 210

€ 1,75

€ 360

€ 1,50

€ 450

€ 1,25

4 x per
week

€ 280

€ 1,75

€ 480

€ 1,50

€ 600

€ 1,25

Kleuternieuws
Letterkoffer: Koen
Letter: B
Thema: Borre

Op maandag is Elske Daniels de overblijfkracht, op dinsdag Sandra
Venema en op donderdag Aaltsje Koudenburg. (de moeder van
Ryanna uit groep 1)

Bijbelrooster
5 t/m 9 september 2016
De vroedvrouwen, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
12 t/m 16 september 2016
Mozes naar Midjan, Exodus 2:11-25
Mozes geroepen, Exodus 3:1-12
Naar de farao, Exodus 5:1-9

Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 15 september.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

Elk weekend mag een kleuter
de logeerkoffer van Borre mee
naar huis nemen. Op maandag
komt de koffer dan weer terug
op school. Dit weekend mag
Borre bij Jurgen logeren.
De kinderen van groep 1, 2 en 3
mogen op woensdagmorgen
speelgoed mee naar school
nemen.
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