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Schooljaar 2019-2020
Aanstaande maandag openen we weer de deuren. We hopen dat iedereen een goede
vakantie heeft gehad en weer zin heeft om te beginnen. Kinderen en ouders zijn om
8.30 van harte welkom in school om samen te starten. Graag willen we uiterlijk om 8.45
uur beginnen. We hopen u allen weer te zien om er samen een mooi jaar van te maken.
Logopedist in school
Iedere maandag is de logopedist Nanda Woltman in school. Zij werkt voor Logopedisch
Centrum Emmen en geeft op maandag logopedie aan kinderen die hiervoor in
aanmerking komen. Met een verwijsbrief van de huisarts kunnen kinderen worden
aangemeld bij de logopedist. Van de ouders wordt verwacht, dat zij bij 50% van de
behandelingen aanwezig zijn. Dit is noodzakelijk i.v.m. de afspraken tussen de
logopedische praktijk en de zorgverzekeraars.
Team
Het team is er weer klaar voor en we hebben er zin in! Hoofdzakelijk zijn de groepen als
volgt ingedeeld: Juf Trea in groep 1 en 2, juf Wia in groep 3 en 4, Juf Rieta in groep 5 en
6 en Juf Eugenie en Juf Gerda in groep 7 en 8. Juf Trijnie is de onderwijsassistent en Juf
Joke de intern begeleider. Verdere informatie vindt u in de schoolgids.
AVG
In de bijlage vindt u het formulier waarop u kunt aangeven waar u wel/geen
toestemming voor geeft m.b.t. de privacy. We hopen dat we dit schooljaar de mooie
klassenfotos weer op de website kunnen plaatsen. Onze school zet verder geen foto’s
online. Geen andere foto’s op de website en we hebben geen Facebookpagina waar
foto’s op worden geplaatst. We verwachten van ouders, dat zij geen foto’s op internet
plaatsen waar kinderen van school op staan. Foto’s die worden gedeeld via de groepsapps, zijn voor eigen gebruik. Indien u geen toestemming geeft voor een van de onderdelen, wil ik u vragen om het papier in te vullen en ondertekend in te leveren op school.
Gymrooster
Hieronder vindt u de momenten waarop de verschillende groepen gymles hebben. Wilt
u op deze dagen zorgen voor gymkleding en gymschoenen? Op maandagmiddag 5/6 en
7/8, op dinsdagmiddag 7/8, op woensdag 3/4 en op donderdagmiddag 3/4 en 5/6.
Gezonde School
Onze school is een gezonde school. Wij stimuleren het eten van fruit, gezonde voeding
en beweging van kinderen. We vragen ouders om hun kind(eren) een gezond
tussendoortje mee te geven, dit kan zijn fruit of een broodje. Dit geldt ook voor de
lunch, als kinderen overblijven. Gezonde voeding draagt bij aan blije en gezonde
kinderen. Samen fruit eten maakt dat kinderen het ook leuk en lekker vinden.
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Schoolgids en kalender
In de bijlagen vindt u de ouderkalender, de schoolgids en de algemene OPO schoolgids.
Hierin staat allerlei handige informatie.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 5
september 2019.

Chromebook gebruik
Vanaf groep 5 gebruiken de kinderen een chromebook. De chromebooks en
koptelefoons zijn van de organisatie en worden door de kinderen gebruikt. Wij leren de
kinderen om voorzichtig met de spullen om te gaan. Wanneer een chromebook of
oortjes opzettelijk stuk worden gemaakt, nemen wij contact op met betreffende ouders
en vragen wij u een beroep te doen op uw verzekering, om de schade te vergoeden.
Klassenouders:
Voor het komende schooljaar hebben we voor drie groepen de volgende klassenouders.
Voor groep 3 en 4 zoeken we nog een klassenouder. De klassenouders zullen binnenkort
een nieuwe groepsapp aanmaken van de klas. Zo krijgt u de leuke dingen mee en wordt
er, indien nodig vlot gecommuniceerd m.b.t. organiseren van klassenactiviteiten.
Groep 1 en 2: Inge Kiewiet
Groep 3 en 4:
Groep 5 en 6: Maria Schurmann
Groep 7 en 8: Teresa Smegen
Luizenmoeders:
Het komende jaar zullen Teresa Smegen en Andrea Sloots de luizencontroles weer
uitvoeren. Over het algemeen vinden deze in de eerste week na de vakanties plaats.
Exacte datums vindt u terug in de nieuwsbrieven.
Feva weekend volgende week!
Volgende week is het zover, het feestweekend gaat weer van start. Er staan weer
verschillende leuke activiteiten voor jullie kids te wachten. Op vrijdag natuurlijk de
opening. Dit jaar niet met ballonnen, maar met het inleveren van een briefje. Je kunt
een fantastische prijs winnen, maar alleen als je er zelf bent tijdens de opening. Ook is
er natuurlijk de kinderdisco en de kermis gaat van start. Op zaterdagmiddag zijn er weer
allerlei leuke bezigheden en natuurlijk de kofferbak verkoop. Ook hier zien we jullie
graag. Op zondag is er natuurlijk de braderie, kermis, clown enz. Kortom......feest. Zien
we jullie tijdens de opening en de rest van het weekend. De briefjes worden op school
uitgedeeld door de juf en als er kinderen zijn die komen logeren, bij je in de buurt
wonen en al van school zijn o.i.d., dan krijgen zij er één bij de opening, geen probleem.
Tot ziens op 30 en 31 augustus en op 1 september.
TSO
Op school hebben we tussenschoolse opvang. Indien hier gebruik van wilt maken kunt u
zich aanmelden bij TSO De Lunchclub. Tevens kunt u een stempelkaart aanschaffen. Het
telefoonnummer van de TSO is: 0623996475 U kunt uw kind(eren) aanmelden via
WhatsApp of via de linderakkers@delunchclub-opo.nl De overblijfouders ontvangen
graag bericht wanneer u uw kind:




incidenteel wilt laten overblijven.
uw kind met vaste tso-dagen een keer niet komt

Iedereen een heel goed schooljaar gewenst!
Met vriendelijke groet, ook namens het team, Henriet Kamies
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