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 4 september 2020  Agenda  
 Nummer 1  maandag 7 september - 

   dinsdag 8 september - 
   woensdag 9 september - 
   donderdag 10 september - 
   vrijdag 11 september Nieuwsbrief nr. 2 

     

 Jarigen deze week:  Zondag 6 september Juf Anne 

   maandag 7 september Gavin van der Berg                           groep 4 

   dinsdag 8 september Olea van der Broek                           groep 1-2 A 
Levi Hoogenboom                             groep 1-2 B 

   woensdag 9 september Yara van der Ing                                 groep 1-2 A 

   donderdag 10 september Lieke Kerkvliet                                    groep 8B 

   vrijdag 11 september Youhannes Gebremichael Taeme   groep 4 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Welkom   Deze week zijn Lilia (gr 3) en Lina Bouagfa (gr 1-2A)  en Leon Tumass (gr 1-2B) bij ons op 
school begonnen. Welkom! We wensen jullie veel plezier in je nieuwe groep. 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Kennismakingsgesprekken groep 4 t/m 8 
Helaas kunnen de kennismakingsgesprekken in de gewoonlijke vorm niet doorgaan.  
Het kan zijn dat het belangrijk is om toch met de leerkracht in gesprek te gaan.  
Dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende leerkracht. 
Groep 4: Jeanne (jeannevanschadewijk@ssba.net) of Conny (connytersteeg@ssba.net)  
Groep 5: Hilda (hildaotten@ssba.net)  
Groep 6: Leonie (leonievanderlip@ssba.net)  
Groep 7: Janneke (jannekevanhaastregt@ssba.net)  
Groep 8A: Cynthia (cynthiavanklink@ssba.net)  
Groep 8B: Laura (lauravanschaick@ssba.net)  
 
Hoofdluis 
Het luizen pluizen na de zomervakantie kan nu niet plaatsvinden. Wilt u uw kinderen 
thuis op luizen nakijken? En wanneer er luizen zijn geconstateerd dit aan de leerkracht 
van uw kind doorgeven? Alvast bedankt! 
 

 Aanwezigheid   Directie IB  

mailto:jeannevanschadewijk@ssba.net
mailto:connytersteeg@ssba.net
mailto:hildaotten@ssba.net
mailto:leonievanderlip@ssba.net
mailto:jannekevanhaastregt@ssba.net
mailto:cynthiavanklink@ssba.net
mailto:lauravanschaick@ssba.net


maandag x x 

dinsdag x - 

woensdag  x x 

donderdag  x x 

vrijdag - - 
 

    
 Groep 6  Voor de handvaardigheidsles hebben we een grote hoeveelheid kranten nodig! 

Wie heeft er thuis nog een stapeltje liggen…? Heel graag!! 
Groetjes, juf Leonie 

 Groep 3   
De kinderen, maar ook de meester en de juf, waren maandagochtend gespannen. 
Benieuwd naar hoe het zou gaan en naar wat we  zouden gaan doen. Eenmaal in de 
klas werd de spanning minder en werd iedereen enthousiast. Wat was het leuk! We zijn 
gestart met het leren lezen en schrijven van de letter <i> en <k>. We werden daarbij 
geholpen door Zoem en de personages uit het verhaal van de kern: opa, Sim, Kim en 
geit Gekkie. Met rekenen zijn we gestart met de getallenlijn van 0 t/m 10 en hebben we 
onze eigen schoenen gesorteerd. Naast al het harde werken hebben we ook leuke 
spellen gespeeld, bijvoorbeeld veertjes hooghouden, levend memorie en zijn we met 
zijn allen opzoek gegaan naar Zoem die zich telkens verstopte. Wauw! Wat hebben we 
veel gedaan! 
Voor iedereen die benieuwd is wat we dit schooljaar gaan leren en hoe het klaslokaal 
eruit ziet, willen wij vragen om de video te kijken via youtube. De link van deze video 
vinden jullie in de mail die wij jullie hebben gestuurd. 

 
Donderdag gaan we weer gymmen in de Tweesprong. Denken jullie aan gymschoenen 
en gymkleding. Een gymtas is handig. 
 
De kinderen mogen een babyfoto (print) mee naar school nemen.  
 

 Handige handen 
 

 Naast het kleuterplein is een schuurtje, dat opgeknapt moet worden.  
De vloer is wat verzakt, waardoor er, bij regenachtig weer, water in de schuur komt te 
staan. 
Wij zijn op zoek naar handige vaders/moeders die ons zouden willen helpen met het 
ophogen van de vloer en de schuur weer bruikbaar te maken. 
Wie heeft er handige handen en meldt zich aan? 
Dit kan via adm.klimboom@ssba.net .  
Het kan op een avond of op een zaterdagochtend. 
Enne.. wij zorgen dan voor koffie met wat lekkers! 
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