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Beste ouders,
Wat fijn dat er zoveel ouders gekomen zijn om kennis te maken met de leerkrachten
tijdens de Informatie avond. De leerkrachten werken immers elke dag met uw kind.
Voor uw kind is het prettig om te merken dat de band tussen ouders en school goed
is.
De presentaties zullen de komende weken op de website van de school verschijnen,
zodat u ze thuis nog eens op uw gemak kunt bekijken.
Op 18 en 20 september zijn de eerste oudergesprekken. U kunt dan persoonlijk
kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind. Vanaf groep 5 mogen ouders ervoor
kiezen om hun kind erbij te laten zijn. U krijgt in de week voorafgaand aan de
oudergesprekken nog een vragenlijst toegestuurd via MSI. Ook de inschrijving voor de
oudergesprekken verloopt via MSI. Meer informatie hierover volgt later. Mocht u de
behoefte hebben om eerder een gesprek te hebben, kunt u natuurlijk altijd een
afspraak maken met de leerkracht!

Geen mededelingen

Op tijd in de klas
In de afgelopen twee weken heeft iedereen weer kunnen wennen aan het ritme. Dat
viel soms niet mee! We willen u er daarom nu aan herinneren dat onze lessen echt
om 8.30 uur starten. Uw kind moet dus binnen zijn als de tweede bel gaat. Het is
vooral voor uw kind heel vervelend om binnen te komen in een klas waar alle
kinderen al klaar zitten.
1. Als uw kind te laat is, wordt dat door de leerkracht genoteerd.
2. Wanneer de leerkracht merkt dat uw kind erg vaak te laat is, wordt u als
ouder daarover aangesproken.
3. We gaan er vanuit dat uw kind vanaf dan echt op tijd is. Mocht dit toch niet
lukken, dan volgt er altijd een gesprek met de directie. De laatste stap is dat
wij een melding maken bij de leerplichtambtenaar van de gemeente EttenLeur.

Fietsen parkeren
Wilt u er op letten dat de fietsen van de kinderen niet vóór de poorten worden
geparkeerd? Alle poorten moeten altijd vrij zijn om open en dicht te kunnen i.v.m. de
veiligheid voor de kinderen. Dit geldt voor het hele plein rondom de school. Wanneer
de fietsen bij de ‘nietjes’ geparkeerd worden, is het probleem opgelost!
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 parkeren hun fietsen op het grote plein of onder
de lokalen van de groepen 6. De nietjes op het kleuterplein zijn gereserveerd voor de
fietsen van de kleuters.

Kerstspel
De zomervakantie is weer voorbij. Dit betekent dat wij al weer druk bezig zijn met de
voorbereidingen voor het kinderkerstspel in de Lambertuskerk op kerstavond 24
december.
Voor dit geweldige spektakel zijn we ook dit jaar weer op zoek
naar kinderen die ons hierbij willen helpen.
Wij zijn op zoek naar enkele engeltjes, die samen met de grote
engel een dansje willen opvoeren. Jongens en meisjes uit groep
1-2 mogen zich hiervoor opgeven. Er wordt ongeveer zes keer
geoefend, en een generale repetitie. De data waarop wordt
geoefend, zijn nog niet bekend.
Ook zijn we op zoek naar enkele herders en herderinnetjes voor
een breakdance. Jongens en meisjes uit groep 7-8 mogen zich
hiervoor opgeven.
En natuurlijk zijn we op zoek naar kinderen die mee willen zingen in het koortje. Je hoeft
geen geoefend zanger te zijn. Maar wil je meezingen en onderdeel zijn van dit spektakel,
geef je dan op.
Als laatste, en niet onbelangrijk, zijn we op zoek naar
een kindje Jezus (Tussen de een en zes maanden oud)
en Jozef en Maria.
Iedereen kan zich opgeven tot uiterlijk 10 oktober 2018
via e- mailadres kinderkerst.lambertus@hmaria.nl
Werkgroep Kinderkerstspel

Stichting Nationaal Jeugdontbijt
Een goed ontbijt is belangrijk voor elk kind. Niet elke ouder heeft echter de financiële
mogelijkheden om dit te kunnen bieden aan zijn of haar kind. Hieronder leest u wat de
Stichting Nationaal Jeugdontbijt mogelijk voor u zou kunnen betekenen. Wanneer u deze
folder graag wilt hebben, kunt u deze in het folderrek beneden pakken of vragen bij juf
Jacqueline of juf Saskia Kooiman.

