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Ouderraad.
De eerste vergadering van de ouderraad is op dinsdag 12 september om 19.30 uur op school.
Studiedag.
Woensdag 12 september heeft het team een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij. Deze studiedag
stond vermeld op het formulier met daarop de schoolvakanties, dat u voor de zomervakantie heeft
ontvangen.
Sportdag.
De Vroomshoopse sportdagen zijn dit jaar op donderdag 14 en vrijdag 15 september. De leerlingen van
groep 3/4 en van de groepen 5 en 6 hebben sportdag op donderdagmiddag. Ze worden om 12.00 uur bij
sportpark De Bosrand verwacht. Donderdagochtend zijn ze vrij. Rond 15.00 uur is de sportdag afgelopen.
De leerlingen van groep 7/8 hebben op vrijdagmiddag 15 september sportdag. Vrijdagochtend is groep 7/8
vrij en vrijdagmiddag worden zij om 12.00 uur bij sportpark De Bosrand verwacht.
Gymrooster.
Groep 7/8 heeft gym op dinsdagochtend en donderdagochtend om 8.30 uur. Zij kunnen direct bij Het Punt
komen en gaan om 9.15 uur op de fiets met de leerkracht weer terug naar school.
Groep 5 en groep 6 hebben op dinsdagmiddag en donderdagmiddag gym bij Het Punt. Op dinsdag van 14.15
uur tot 15.00 uur en op donderdag van 12.45 uur tot 13.30 uur. De kinderen gaan op de fiets naar Het Punt.
Indien uw kind op dinsdag om 15.00 uur van Het Punt naar huis mag fietsen, dan kunt u dit doorgeven aan
juf Wilma of juf Hannie. Op donderdag vertrekt juf Liesbeth om 12.30 uur op de fiets naar Het Punt.
Groep 3/4. De gymlessen in Het Punt starten voor deze groep na de herfstvakantie. Tot die tijd gymmen ze
op het schoolplein. De gymlessen in Het Punt zijn op maandag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 9.15
uur. We gaan met de bus en deze vertrekt om 8.20 uur bij school.
Groep 1/2 gymt op school in het speellokaal of buiten. Wilt u zorgen dat uw kind gymschoenen heeft in de
linnen tas die aan de kapstok hangt? Graag zonder veters. Iedere woensdag hebben de kinderen gymles in
het speellokaal.
Herfstvakantie.
Deze is van maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober.
Fruitdag.
Op donderdag is het bij ons op school Fruitdag en nemen alle leerlingen fruit mee naar school als
tussendoortje.

GROEP 1/2.
Na een mooie zomervakantie is het weer tijd om naar school te gaan. We hopen dat u en uw kind(eren) een
mooie zomervakantie hebben gehad en net zoveel zin als ons hebben om weer aan het werk te gaan.
We hopen ook dit jaar weer op een goede samenwerking met alle ouders/verzorgers.
Informatieavond
U krijgt binnenkort te horen wanneer er een informatieavond is. Deze begint om 19.00 uur. Tijdens deze avond
vertellen wij u hoe het reilt en zeilt bij ons in groep 1&2.
Project Welkom
Deze week en de komende twee weken werken we met het project Welkom. Hier gaat het om het aanleren en
herhalen van de regels op school en in de klas. Hoe gaat het ook alweer op school? De ouderbrochure en de
begrippenlijst kunt u op de oudertafel vinden. Deze staat op de gang. In de ouderbrochure staan allerlei ideeën
die u samen met uw kind(eren) kunt gaan doen. Ook kunt u op onze website onder het kopje van groep 1/2,
project, de ouderbrochure en de begrippenlijst vinden.

Regel van de week: Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.
Inloop:
De inloop is vanaf 8.15 uur – 8.30 uur. Zorg dat u voor 8.30 uur op school bent met uw kind(eren).
Wat is de bedoeling van de inloop: Dat u samen met uw kind(eren) een werkje gaat doen of samen spelen of
werken. Uw kind(eren)vinden het geweldig om op school samen met u een werkje te maken. De bedoeling is dat u
uw kind(eren)begeleidt in het werkje.
Donderdagmiddag
Kinderen van groep 2 gaan donderdagmiddag ook naar school. De kinderen van groep 1 zijn vrij deze middag.
Letter van de week:
De letter w van welkom. Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in huis zoeken dat begint met de letter w en dit
mee laten nemen naar school. Uw kind zal erg trots zijn dat ze samen met u een voorwerp heeft gevonden dat
met de letter w begint of waar de letter w in het woord zit.
Wij zullen hier in de klas extra aandacht aan schenken en uw kind complimenteren. Op de gang staat de
lettertafel, deze kunt u dan samen met uw kind bekijken. Op de lettertafel liggen alle voorwerpen en plaatjes die
de kinderen mee hebben genomen. Zo leren de kinderen spelenderwijs de letters en krijgen interesse in het lezen.
Rekenen:
Groep 1 Herhalen van de vormen en getal 1.
Groep 2 herhalen van de cijfers 1-10, en leren het cijfer 11
Met groep 1 & 2 gaan we met de rekenmethode Pluspunt aan de slag met het thema Vakantie.

Wij wensen u en uw kind een heel fijn schooljaar.

GROEP 3/4.
Groep 3. Deze week hebben de kinderen de woordjes IK en KIM geleerd. We hebben de letters i en k geleerd.
Volgende week leren we het woordje SIM.
Groep 4. Wij leren het schrijven van hoofdletters. Met rekenen leren we de cijfers tot 100. Wilt u deze thuis ook
met uw kind oefenen? Lezen doen we natuurlijk ook elke dag, iedere dag thuis even lezen blijft ook heel
belangrijk.
GROEP 5.
Voor de gymnastiek, zie het algemene gedeelte van deze nieuwsbrief. We gymmen in een t-shirt, korte broek en
gymschoenen. Geef uw kind de gymspullen mee in een tas, waar hij/zij veilig mee kan fietsen.
Spelling. De komende week oefenen we de woorden van week 2. Uw kind kan deze woorden thuis in BLOON op de
coputer oefenen.
Lezen. Op school lezen we iedere dag. Het is ook belangrijk om thuis een aantal keren per week te lezen. Wist u
dat uw kind gratis lid kan worden van de bibliotheek? Ga voor informatie naar: www.bibliotheektwenterand.nl.
GROEP 6.
Voor studiedag, sportdag en gymrooster, zie algemeen gedeelte van deze nieuwsbrief.
We zijn in groep 6 weer begonnen met het oefenen van de spellingswoorden in BLOON. Alle kinderen hebben de
inlogcodes, dus er kan thuis ook geoefend worden. Thuis graag 1x per dag. Dan probereb we op school ook 1x per
dag te oefenen.
GROEP 7/8.
Onze sportdag is vrijdagmiddag 15 september. Vrijdagochtend zijn we vrij.

