Basisschool

NIEUWSBRIEF
De Gyselaar 80
6436 AZ Amstenrade
Tel.
: 046-442 25 53
E-mail : info.verrekijker@innovo.nl

NUMMER 1, SEPTEMBER 2017

In deze nieuwsbrief
Kennismakingsgesprekken
Gezinsviering start schooljaar
Verkeersveiligheid rond de school
Melden afwezigheid bij administratie
Schoolberichten

Agenda
10 september
11 t/m 14 september
18 september
27 september

Gezinsviering in kerk Amstenrade (11.00 uur)
Kennismakingsgesprekken
Jaarvergadering oudervereniging
Alle leerlingen hebben vrij i.v.m. studiedag

Kennismakingsgesprekken
In de komende week van 11 t/m 14 september voeren de leerkrachten met ouders/verzorgers en kinderen de
kennismakingsgesprekken. In deze gesprekken willen de leerkrachten graag de ervaringen van de eerste schoolweken
delen met de kinderen en ouders/verzorgers. Het delen van ervaringen, uitwisselen van suggesties en het stellen van
vragen zorgt ervoor dat ouders/verzorgers en leerkrachten nog meer op één lijn komen en dat komt de ontwikkeling
van de kinderen alleen maar ten goede. Mocht u nog geen afspraak gepland hebben, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk
doen via Isy of contact opnemen met de groepsleerkracht.

Gezinsviering start schooljaar
De liturgische werkgroep heeft samen met een aantal kinderen een gezinsviering voorbereid waarin wordt stilgestaan
en nagedacht over het begin van het nieuwe schooljaar. De viering begint op zondag 10 september om 11.00 uur in
de kerk van Amstenade. Wij hopen dat veel ouders en kinderen tijd vrij kunnen maken om aan deze viering deel te
nemen.

Verkeersveiligheid rondom de school
Om de verkeersveiligheid te vergroten verzoeken wij ouders en kinderen zoveel mogelijk te voet of per fiets naar
school te komen. Wanneer u om welke reden dan ook genoodzaakt bent uw kind(eren) per auto te brengen/halen,
verzoeken wij u dringend de verkeersregels rondom de school te respecteren en gebruik te maken van de
parkeervoorzieningen in de buurt van de Koeteleboet om overlast in de omliggende straten zoveel mogelijk te
voorkomen. In verband met de veiligheid van de kinderen adviseren wij u ook tussen de middag de weg langs de
school te mijden.

Melden afwezigheid bij administratie
Wij verzoeken u vriendelijk om ziekte van uw kind, afspraken bij tandarts of specialist e.d. via de mail te melden bij
juffrouw Janneke op de administratie (janneke.leenders@innovo.nl) . Als u de groepsleerkracht hierover mailt, is het
verzoek om dan een cc naar onze administratie te sturen. Dan wordt uw bericht ook gelezen als de groepsleerkracht
om welke reden dan ook niet aanwezig is.

Schoolberichten
v

v

Het schooljaar 2017-2018 zijn wij begonnen met 243 leerlingen.
Wij heten de nieuwe leerlingen en hun ouders van harte welkom in onze schoolgemeenschap:
in de groepen 1/2: Ilana Gulikers, Deliciya Kooman, Indy Alzer, Annabel Dieteren, Aiden Beekman, Loïs Aarts,
Lynn Linckens, Mirthe Reinaerts, Julie Bindels, Fenna van der Vorst en Lova-Lyenn Jacobs
in groep 3: Parel Takács
in groep 5: Teun Raaijmakers
De heer Jos Erkens heeft alle actuele informatie voor het schooljaar 2017-2018 weer een plek gegeven op onze
website, waarvoor onze hartelijke dank.

