
Start van het schooljaar 

Alle groepen zijn gestart met het 

thema kennismaken. Hierin wordt 

aandacht besteed aan het voorstel-

len in allerlei situaties, maar ook 

aan elkaar beter leren kennen en 

groepsvorrming natuurlijk.  Tegelij-

kertijd werken de leerkrachten hard 

aan het maken van een duidelijk 

handelingsplan. Op  28 september 

wordt u uitgenodigd om uitgebreid 

voorgelicht te worden over de klas 

en krijgt u ook het handelingsplan. 

De avond zal geopend worden met 

een presentatie over de veranderin-

gen in wetgeving. Thema’s hierbij 

zijn de Participatiewet, de Wajong 

(en het doelgroepenregister), de 

nieuwe zorgstructuur en de werking 

van de wijkteams.  Nieuwe collega’s 

Dit schooljaar hebben 

wij een aantal nieuwe 

collega’s: Resie Valster 

en Anita Boerma. Voor 

de inval zijn dat        

Willemieke Brand en 

Monique Weeda. 

B e l a n g r i j k e  

d a t a :  

 15 september - 

studiedag 

 17 september– 

sportdag 

 28 september 

Kennismakings –

en informatie 

avond  
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Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

  

Wij hopen dat iedereen een gezellige zomervakantie heeft gehad. Wij 

zijn weer vol enthousiasme begonnen in onze nieuwe groepen.  

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar met hier-

in informatie over de gang van zaken tijdens de eerste weken van het 

nieuwe schooljaar.  

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe! 

Contact met de leer-
kracht van uw zoon / 
dochter 

Voor vragen of mededelin-

gen kunt u natuurlijk altijd 

bellen naar school om de 

leerkracht / assistente van 

uw zoon / dochter aan de 

lijn te krijgen. (Voor 8.30 

of na 15.00) 

U kunt ook direct  mailen 

naar de leerkracht. U heeft 

het e mail adres waar-

schijnlijk al ontvangen via 

de kennismakingsbrief van 

de groep en anders krijgt u 

dit op de kennismakings-

avond. 

Special olympics 

Afgelopen zomer hebben er een 

aantal oud-leerlingen meege-

daan aan de Special Olympics 

in Los Angeles. Een knappe 

prestatie! 


