NIEUWSBRIEF 6 september 2019

Start
We zijn weer gestart! Voor sommige kinderen was het
misschien even wennen, voor andere kinderen niet. Het voelde
voor hen gelijk weer heel vertrouwd.
In groep 3 zijn we begonnen met de leesmethode Lijn 3. In de
groepen 4 t/m 8 werken we met de taal- en spellingsmethode
Staal. Op de informatieavond krijgt u meer te horen. over deze
methodes

Informatieavond
Op maandag 23 september is de informatieavond. We beginnen
om 19.00 uur. Na het algemene, gezamenlijke gedeelte kunt u
naar de groep van uw kind (eren) gaan. Daar ontvangt u
specifieke informatie van de leerkracht. Verdere informatie
volgt nog.

Even voorstellen
Ik ben Karla Bolks en sinds deze week vervang ik Willeke Bos
als intern begeleider. Thuis heb ik een man en 2 kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Sinds 2011 werk in het basisonderwijs als intern begeleider,
met een tussenjaartje in het voorgezet onderwijs. Het werk dat
ik mag doen geeft me veel voldoening, soms kom ik heel
verdrietige of moeilijke dingen tegen. Maar mijn ervaring is dat
door samen te werken en zorgen rondom een kind te delen, er
eigenlijk altijd een passende oplossing komt.
Wilt u kennis maken of alvast een goed gesprek, mijn
werkdagen zijn dinsdag (8-17 uur) en vrijdagochtend (9.15 tot
14 uur).
Heel graag ontmoet ik u!
Hartelijke groeten,
Karla Bolks

Parkeren
Graag brengen we aan het begin van het schooljaar de
afspraken rondom het parkeren onder uw aandacht. We willen
u vragen om niet te parkeren op de ‘kiss en ride zone’ voor de
school. Deze strook is alleen bedoeld om uit te stappen.
Parkeren kan in de vakken of langs de straat. Wilt u, als u uw
kind opgehaald hebt, over het zebrapad en de stoep teruglopen
naar uw auto? Dus niet over de (rode) straat waar de auto’s
rijden. Dit alles voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van
uw kind (eren). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking.

Schooljournaal
MR

Welkom

Wij zijn als MR op zoek naar een nieuwe
ouder die graag in de MR zou willen.
We vergaderen ongeveer 5 keer per
schooljaar.
Voelt u zich geroepen om in de MR te
komen en mee te denken over de
Looschool, meldt u dan aan.
Graag horen we van u.
Vriendelijke groet,
Geralde Mekelenkamp, Inge van der Linde
en Jan-Kees van Stee

Na de zomervakantie zijn er weer
nieuwe kinderen op school
gekomen. Robin, Naomi, Lot, Sem en
Sem zitten in groep 1/2. Fijn dat
jullie bij ons op school zitten. Van
harte welkom!

Buitenschoolsnieuws
Goed Bezig
Hier vindt u de laatste nieuwsbrief van
Goed Bezig. Hierin staat o.a. het aanbod
voor de komende periode.

Telefoon
Door een technische storing zijn wij
momenteel telefonisch slecht bereikbaar.
Mocht het telefoonnummer van school
niet werken, dan kunt u ons bellen op
0618371316. Even binnenlopen mag
natuurlijk ook 

CJG
Heb je een vraag over opvoeden en
opgroeien? Bij het CJG Oldebroek ben je
altijd welkom voor tips of advies
Ook in het nieuwe schooljaar zal het CJG
weer aanwezig zijn op school.

Geboren
Roan Schaapman (gr 5) heeft een
broertje gekregen. Hij kwam zijn
broertje Levi al trots laten zien.
Hartelijk gefeliciteerd!

Spreekuur CJG Looschool:
De data in 2019 zijn:
12 september
10 oktober
14 november
12 december
2020:
9 januari
13 februari
12 maart
9 april
7 mei
11 juni
9 juli
Tijd: 9:00-10:30

Interkerkelijk kinderkoor “JONG
OLDEBROEK” is weer begonnen met de
repetities!
Vind jij het ook leuk om te zingen? Kom
dan eens kijken en meezingen op onze
repetitie, elke maandag van 15.35 uur tot
16.20 uur in het OPEN HUIS achter de
Hervormde kerk in Oldebroek. M.u.v. de
schoolvakanties. Je kunt gelijk uit school
komen, want bij het kinderkoor krijg je
drinken en een koekje.
Je mag ook op de schapenmarkt
(woensdag 11 september) komen
luisteren of meezingen in de Goede
Herderkerk. Daar geven wij een mini
concert van 14.00 tot 14.30 uur.
Het kinderkoor is voor kinderen van 4 tot
en met 12 jaar. Eline Wubs is onze
dirigent.
Voor meer informatie kun je ook op onze
website kijken www.jongoldebroek.nl
Of bellen met Reina Dickhof (tel. 0525630975)

AGENDA
11 september
12 september
23 september
4 oktober
21-25 oktober

Schapenmarkt
9.00-10.30 Inloopspreekuur CJG
Informatieavond
Dierendag
Herfstvakantie

