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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
PARKEREN FIETSEN OUDERS EN VERZORGERS
Het is fijn als alle kinderen ’s morgens hun fiets in het fietsenrekken kunnen zetten. Daarom vragen wij u uw eigen
fiets even op het schoolplein te zetten. Bij voorkeur aan de rechterkant bij binnenkomst.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
SCHOOLPLEIN WORDT GRONDIG AANGEPAKT
De afgelopen jaren zijn delen van het schoolplein opnieuw bestraat. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat
opgeleverd; op heel veel plaatsen blijft water staan als het heeft geregend.
In overleg met het bestuurskantoor van Robijn is besloten het hele schoolplein opnieuw te bestraten. Dit zal
plaatsvinden in de periode februari/maart 2019. Eerder was dit helaas niet mogelijk.
Dit bekent dat we de aanpassing van het plein gaan uitstellen. Dit zal namelijk tegelijk met de herbestrating
plaatsvinden.
HULP GEVRAAGD VOOR ONDERHOUD MOESTUIN
Op dit moment wordt onze moestuin onderhouden door opa Ben en juf Joke. Daar zijn we super blij mee! Het
werk is echter wel heel zwaar voor twee personen. Vandaar dat wij op zoek zijn naar versterking!
Aanmelden via directie.galecop@dertoonladder.nl .
TERUGBLIK INFORMATIEAVONDEN
De ouders en verzorgers, die zijn geweest, willen wij bedanken voor hun belangstelling. Wij hebben de avond als
zinvol ervaren en vonden het prettig de ouders en verzorgers als groep te ontmoeten.
Heeft u nog tips? Laat het ons weten.
Voor maandag 1 oktober wordt de belangrijkste informatie door de leerkracht per e-mail verspreid.
SPORTDAG ATVERNI GROEPEN 3 TOT EN MET 8
Vrijdag 21 september houden we de jaarlijkse buitensportdag voor de groepen 3 t/m 8. Dit sportieve evenement
vindt plaats op de atletiekbaan aan de Galecopperzoom. De sportdag duurt van 9:00 - 12:00 uur.
Uw kind wordt om 8:45 uur bij de ingang van de atletiekbaan verwacht. Mocht u dit niet kunnen regelen, neem
dan contact op met de leerkracht. U kunt dan samen naar een oplossing zoeken.
Na afloop van de sportdag lopen wij met de kinderen terug naar school.
De kinderen nemen deze ochtend voldoende drinken, fruit en een lunchpakket mee. Daarnaast zorgt de school
voor iets lekkers. De schooldag duurt gewoon tot 14:00 uur.
Bij slecht weer gaat de sportdag niet door. Voor 8:00 uur krijgt u dan een bericht van de leerkracht via Klasbord.
De kinderen krijgen dan gewoon les op school.
KENNISMAKINGSGESPREKKEN
Inmiddels heeft u de oproep voor het kennismakingsgesprek (24 en 26 september) ontvangen en het strookje
ingeleverd.
Bij de indeling van de gesprekken zullen wij proberen zo goed mogelijk rekening te houden met uw voorkeursdag
en -tijd. Wij kunnen dit echter niet garanderen.
Als u meerdere kinderen heeft en dus meerdere leerkrachten gaat bezoeken, zullen wij in ieder geval 10 minuten
plannen tussen beide gesprekken.
Het door ons ingevulde strookje wordt donderdag 20 september aan uw kind meegegeven.
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KINDERBOEKENWEEK
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u uitgebreide informatie over de Kinderboekenweek (KBW). Wij
verzoeken u vriendelijk deze informatie goed door te lezen.
De start van de KBW vindt plaats op maandag 1 oktober om 8:20 uur op het schoolplein. Dus niet op woensdag 3
oktober!
KALENDER SEPTEMBER 2018
Maandag
17 september
Vrijdag
21 september
Maandag
24 september
Woensdag
26 september

KALENDER OKTOBER 2018
Maandag
1 oktober
Donderdag
Vrijdag
Maandag

11 oktober
12 oktober
15 oktober

Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

20 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober

Nieuwsbrief uit
Sportdag Atverni voor de groepen 3 t/m 8
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Start verkoop Kinderpostzegels groepen 7

Start Kinderboekenweek
Nieuwsbrief uit
Einde Kinderboekenweek
Kinderen vrij in verband met studiedag team
Kijkmoment in de groep 3 t/m 8
8:30 – 9:00 uur
Nieuwsbrief uit
Start herfstvakantie
Einde herfstvakantie
Kinderen vrij in verband met studiedag medewerkers Robijn
Nieuwsbrief uit
Hoofdluiscontrole (haar niet invlechten en geen gel in het haar)
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