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Start schooljaar
Na een lange warme zomervakantie zijn we afgelopen maandag weer
begonnen. Dat is voor iedereen altijd een beetje wennen, maar dat
duurt gelukkig nooit lang.
We zijn gestart met 45 leerlingen. Een hartelijk welkom voor Ruben van
den Bergh. Hij is in de vakantie 4 jaar geworden en mag nu elke dag
naar school. En natuurlijk een hartelijk welkom voor juf Ilse, de nieuwe juf
van groep 3/4/5.
Britt Schipper loopt dit schooljaar stage in groep 3/4/5 op maandag en
dinsdag. Zij volgt de opleiding voor onderwijsassistente.
In groep 1/2 is er op woensdag en donderdag een oude bekende in de
klas: Nisha Jansen. Zij liep al eerder stage bij de kleuters en is nu de
opleiding tot onderwijsassistente begonnen.

Agenda
08-09 Oud papier
14-09 Juf Pauline groep 6/7/8
17-09 Gastlessen brandpreventie
in alle groepen
18-09 Informatieavond
groep 1 t/m 8
20-09 Juf Jacqueline afwezig
25-09 Pauline directieoverleg

Informatieavond
Op dinsdagavond 18 september organiseren wij onze jaarlijkse
informatieavond. Op deze avond zal niet de leerkracht de ouders
vertellen over het reilen en zeilen in de groep, maar de kinderen doen
dat zelf. Zij zijn vijf dagen per week op school en kunnen heel goed
uitleggen wat er op school allemaal gedaan en geleerd wordt.
U bent dus, samen met uw kind(eren), uitgenodigd om op 18 september
tussen 18.30 uur en 19.30 uur naar school te komen. Uw kinderen zullen u
dan een rondleiding geven en u alles vertellen wat u weten wilt.
Uiteraard zullen wij dit samen met de kinderen voorbereiden, zodat zij
weten wat er van ze verwacht wordt. En als er vragen zijn waar de
kinderen het antwoord schuldig op moeten blijven: de leerkrachten zijn
die avond uiteraard ook aanwezig.

Schoolgids
Uw oudste kind heeft de nieuwe schoolgids/schoolkalender
meegekregen. Het is u wellicht opgevallen dat de lay-out veranderd is.
We zijn erg blij met het resultaat en bedanken Sarah Bogers die de
nieuwe “look” bedacht en uitgewerkt heeft.

Maandaggeld
Afgelopen schooljaar hebben we gespaard voor MAF. We kregen een
brief waarin stond:
“We zijn dankbaar voor de gift van € 200,- die u hebt overgemaakt. Zo konden wij 200
liter brandstof tanken en bereikten we de uithoeken van o.a. Zuid-Soedan en Papoea
met hulpmiddelen, bijbels en ambulancevluchten.”
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25-09 Podiumplan groep 1/2,
10.00 uur op “de Poolster”
26-09 Start kinderpostzegels
27-09 Leerlingenraad
28-09 Sportmorgen. De kinderen
zijn ’s middags vrij.

Verjaardagen
14-09 Jurgen uit groep 4

Dit schooljaar gaan we sparen voor de wensambulance. Op vrijdag 21
september komt er een vrijwilliger van Wensambulance NoordNederland vertellen over dit goede doel.

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’.
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Sportmorgen
Op vrijdagmorgen 28 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).

Kleuternieuws
Letterkoffer: Kirsten
Letter: S
Thema: School

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.

Bijbelrooster
3 t/m 7 september 2018
Slaven in Egypte, Exodus 1
Het biezen mandje, Exodus 2:1-10
Mozes gaat weg, Exodus 2:11-15
10 t/m 14 september 2018
Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14
Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17
Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31
17 t/m 21 september 2018
Naar de farao, Exodus 5:1-11
De plagen, Exodus 7-10
De uittocht, Exodus 12:29-42
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 20 september.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst
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Hulp gevraagd:
Wie wil op 25 september de
kleuters rijden naar “de
Poolster”?
Wie wil helpen met het
schoonmaken van het
materiaal in het speellokaal op
maandagavond 10 september
en/of maandagavond 17
september vanaf 19.00 uur?
(onder schooltijd of thuis kan
ook)

