21 augustus 2018

In en om de school
Start van het schooljaar

praktische informatie, data van vrije
dagen en speciale activiteiten. We
weten niet of de benoemde
activiteiten allemaal door kunnen
gaan. Via social schools wordt u
geïnformeerd als er wijzigingen of
aanvullingen zijn.

We hopen dat u, ook al was het dit
jaar anders dan voorgaande jaren
vanwege het Coronavirus, een fijne
vakantie heeft gehad. Even de klok
‘loslaten’, die dingen doen waar je
anders niet veel tijd voor hebt,
genieten met elkaar van het prachtige
zomerweer…heerlijk!

Communicatie

www.deleiboom.nl
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We zijn de eerste week goed gestart.
Het was fijn om iedereen weer terug
te zien na zes weken zomervakantie.
Ons team is uitgebreid met een
nieuwe collega, juf Renske Rengeling.
Juf Renske is gaan werken in groep 5,
samen met juf Annemieke. We
wensen Renske een fijne tijd op de
Leiboom!
De beginviering hebben we de eerste
maandag op school gehouden en niet
zoals gebruikelijk in de St.
Martinuskerk in de Oliestraat. Het was
een digitale viering die we in alle
groepen op hetzelfde tijdstip hebben
gezien. Mooi om met elkaar op deze
manier de start van het schooljaar te
vieren!
We merken dat de kinderen de regels
die in de school gelden na een
vakantieperiode weer makkelijk
oppakken. Natuurlijk hopen ook wij
dat we weer snel terug kunnen naar
een tijd met minder regels en naar
het, zoals u van ons gewend bent,
meer open karakter van onze school.
We hopen er met elkaar een
MOOI SCHOOLJAAR van maken!

Schoolkalender
De kinderen hebben afgelopen week
de schoolkalender mee naar huis
gekregen. De kalender bevat, naast

Om u zo goed mogelijk te informeren
en te betrekken bij het
onderwijsleerproces van uw kind,
maken wij gebruik van Social Schools.
Social Schools werkt met een
klasgebonden gedeelte waarop
informatie wordt doorgegeven door
de leerkracht van de groep waarin uw
kind zit. Op deze manier kunt u
‘meekijken’ en lezen wat in de groep

Studiedag woensdag 2
september
Op woensdag 2 september zijn de
leerlingen vrij. Wij hebben als team
deze dag een studiedag die in het
teken staat van de
schoolontwikkeling.

In de middag hebben we een
scholingsbijeenkomst met een externe
deskundige over begrijpend lezen.
Leesvaardigheid is cruciaal voor
schoolsucces en het latere
maatschappelijk functioneren van een
leerling. Voor ons een reden om ons
hier verder in te verdiepen.

Agenda:
02-09: Studiedag, leerlingen vrij
07-09: Studiemiddag, leerlingen vrij
09-09: 8.00-8.15 uur, Beweegcircuit
15-09: Prinsjesdag

