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Beste ouders en verzorgers,
Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer uitgerust
naar school of aan het werk kan.
Gisteren zijn we gestart aan een heel nieuw schooljaar!
Aanstaande donderdag (22 augustus) houden we van 13.30—14.00 uur

onze

nieuwjaarsreceptie

in de groepen. U kunt dan

kennismaken met de leerkracht en uw kind kan u dan de klas laten zien.
U bent van harte uitgenodigd!
Ik wens iedereen, mede namens het team, een heel fijn, leerzaam en
boeiend schooljaar toe. Graag tot ziens!
Mandy van Ampting

Chromebooks en Gynzy

AGENDA
Maandag 19 augustus: eerste schooldag
Donderdag 22 augustus:
nieuwjaarsreceptie om 13.30 uur.
Woensdag 28 augustus: uitleg naschools
sporten om 12.30 uur voor de groepen
3-4-5 a + b en om 13.15 uur voor de
groepen 6-7-8.
Maandag 2 september en dinsdag 3
september: studiedag
Alle kinderen zijn vrij.
Vrijdag 6 september: Henriëtte van
Haarlem is jarig.

Het is even wennen maar vanaf maandag zijn alle leerlingen van groep

Maandag 9 september tot vrijdag
13 september: ouder-kind gesprekken

5 tot en met 8 gestart met het digitaal verwerken met Gynzy. Wanneer

Dinsdag 10 september: nieuwsbrief

de leerlingen wat meer gewend zijn, krijgen zij de inlogcode ook mee

Maandag 23 september: informatieavond

naar huis. Zij kunnen dan thuis ook oefenen. In de bijlage leest u meer
over de verwerking van Gynzy.
De meeste leerlingen hebben oordopjes of een opvouwbare koptelefoon
bij zich. Mocht uw zoon/dochter dit nog niet hebben, wilt u dit dan
z.s.m. meegeven naar school? Dat geldt ook voor de kinderen van groep
3 en 4, aangezien zij ook met de chromebooks aan de slag gaan.

Naschools sporten
Woensdag 28 augustus komt Willi van Bindsbergen uitleg geven over
het naschools sporten voor de kinderen van groep 3 tot en met 8. Dit zal
hij doen met wat leuke sportieve opdrachten voor de kinderen. Wilt u op

deze dag aan de kinderen buitenschoenen meegeven? Alvast bedankt.

Gymschoenen voor de gymlessen
Denkt u aan het meegeven van gymschoenen in de juiste maat aan uw
kind(eren)? We zien dat een aantal kinderen enorm gegroeid is en de
gymschoenen niet meer passen.

Vrijdag 27 september: schoolfotograaf

Liemers Jeugdkoor (7 - 11 jaar) GRATIS
“Samen zingen”
Word jij ook zo blij van zingen? Dan is het Liemers Jeugdkoor echt iets voor jou!
Onder begeleiding van het Liemers Jeugdorkest wordt toegewerkt naar drie spetterende Sinterklaasvoorstellingen op zaterdag
16 november en zondag 17 november a.s. We gaan hippe, coole en vette liedjes instuderen.
Meld je snel aan er is beperkt plek!

Docent : Sander Spaan
Start

: 16 september 2019

Dag/tijd : maandag,
: koor 1: 16.00 – 17.00 uur
: koor 2: 17.00 – 18.00 uur
Locatie : Het Musiater, Zevenaar

Aantal

: 7 repetities + generale en 1 voorstelling per koor

Prijs

: gratis

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.liemerskunstwerk.nl
Of stuur een mail met je naam, leeftijd en telefoonnummer naar info@liemerskunstwerk.nl.

