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NIEUWSFLITS nr . 1

Nieuws van de directie
Beste ouders,
Na een lange, warme, zomervakantie is het begin
weer gemaakt.
We zijn met veel enthousiasme weer begonnen aan
een nieuw schooljaar!
Wat was het fijn om maandag 24 augustus onze leerlingen te mogen ontvangen.
Welkom aan alle nieuwe leerlingen en medewerkers,
we hopen dat jullie je snel thuis voelen op onze
school en elke dag huppelend naar school komen en
fluitend weer naar huis gaan.
Alle leerlingen hebben inmiddels kennisgemaakt met
de nieuwe leerkracht(en) en met het nieuwe lokaal.
De groepen 3 t/m 8 zijn voorzien van nieuwe meubilair; mooi hoor!
Kijkje in de groep
Omdat contact met elkaar nog wat lastiger is door de
coronamaatregelen en we u wel de gelegenheid willen geven om een kijkje te nemen in het lokaal van
uw kind(eren) organiseren we voor de groep 1 t/m 7
komende week elke dag na schooltijd een inloopmomentje.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht van uw kind. We vertrouwen erop dat de ouders voldoende afstand tot elkaar houden. De leerkracht is in de groep aanwezig; ook hij/zij zal uiteraard afstand tot u bewaren.
De Gouden Weken
Tijdens de eerste dagen en weken leren de groepsleerkrachten en de kinderen elkaar beter kennen,
voor zover nodig. Er worden afspraken gemaakt over
de regels en afspraken in de klas en in de school/op
het plein. We herhalen in de groepen de Gemeenschappelijke vormen en routines, zodat (nieuwe)
leerlingen weer weten hoe we met elkaar omgaan.
Ook voor de nieuwe leerkrachten is er een scholing
georganiseerd, zodat ook zij snel weten hoe en wat.

Donderdag 27 augustus 2020

Kindcentrumgids en Jaarkalender
Maandag j.l. hebben alle oudste kinderen van het gezin een kindcentrumgids/jaarkalender mee naar huis
gekregen; boordevol informatie over het nieuwe
schooljaar. We zijn blij met het resultaat en hopen
dat u dit document goed zult kunnen gebruiken.
Informatie(avond)
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 7 sturen dit
jaar de groep specifieke informatie naar de betreffende ouders door per mail. Mocht u hier vragen over
hebben dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht
van uw kind.
Ouders van leerlingen in groep 8 ontvangen een
aparte uitnodiging. Zij zullen in shifts de groepsinformatie live ontvangen.
Luizen pluizen
Vanwege corona worden er op school geen luizencontroles uitgevoerd.
We willen u daarom vragen om dit zeker in deze eerste periode, regelmatig zelf te controleren.

Jarigen
Tot 10 september 2020

27 aug

Evi

0-1-2C

28 aug

Siem

5A

29 aug

Lotte

3B

29 aug

Leon

0-1-2B

31 aug

Dani

8A

31 aug

Tim

4A

1 sept

Gijs

0-1-2D

1 sept

Juf Caroline

3A/B

2 sept

Pepijn

0-1-2C

2 sept

Elise

0-1-2C

3 sept

Nina

3C

3 sept

Thijs

6A

3 sept

Saphira

5A

4 sept

Mart

5B

5 sept

Samuel

6A

9 sept

Mila

7B

Van harte gefeliciteerd!!!
Agenda vergaderingen, evenementen en
mededelingen:
Ma. 31 aug. Deze week kennismakingsmoment voor
ouders met de leerkracht van de klas
Wo. 2 sept. Informatieavond groep 8 om 20.00 uur
(Teams)
Di. 8 sept. OV-vergadering 20.00 uur

Op woensdag staan we in Geldrop en op vrijdagmiddag in Mierlo. Natuurlijk zijn alle kinderen van harte
welkom.
Aanmelden voor sport na school is verplicht zodat we
weten hoeveel kinderen er ongeveer elke week zullen komen. Aanmelden voor Geldrop kan via
deze link,
Op woensdag 23 september is er geen sport na
school op de gewone manier i.v.m. de Nationale
Sportweek, deze week gaan we leuke activiteit houden op het Cruyffveldje bij het St jozefplein. We hopen zoveel mogelijk kinderen te kunnen ontvangen!

Kinder-Atelier Riel in Geldrop
Ben je 7 t/m 12 jaar? Zit je boordevol goede ideeën
en werk je graag met allerlei materialen? Dan is Kinder-atelier Riel een leuke uitdaging voor jou!!
Kinder-atelier Riel biedt een creatieve kindercursus.
Een cursus duurt 10 weken m.u.v. de schoolvakanties. We werken aan korte of langere projecten die
aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Het plezier hebben, om iets moois te maken staat
voorop!
Aanmelden kan doorlopend!! Eerst een proefles mag
ook!
Tijden:
-Woensdagavond 18.00-19.30 uur
(Aanvang eerstvolgende cursus start op 9 september
2020)
Voor aanmelding en meer informatie:
Atelier Riel, Rielsedijk 11, 5663 PJ Geldrop
E: rielatelier@gmail.com
www.atelier-riel.nl

Het nieuwe schooljaar is weer helemaal opgestart!
Wij zullen daarom ook weer beginnen met het sporten na school. Tot aan de herfstvakantie zullen we
buiten op het grasveld sporten (voor locaties en tijden zie de onderstaande links), daarna zullen we
weer naar de gymzaal gaan.

