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Fijn, we gaan weer naar school

Wij hopen dat u met uw kind(eren) van een heerlijke vakantie heeft kunnen genieten. Na een
fijne vakantie zijn wij er weer helemaal klaar voor. De afgelopen week hebben de leerkrachten
er voor gezorgd dat alle klassen er netjes uitzien en alles ligt klaar om u en uw kind(eren) te
ontvangen.
Welkom nieuwe leerkrachten

Ik wil twee nieuwe leerkrachten welkom heten.
In groep 7 zal Marion Moolenaar elke woensdag de kinderen les geven en gelukkig is het ook
gelukt om een leerkracht te vinden voor groep 5. Anne Neerpel zal elke woensdag en
donderdag de kinderen verwelkomen. Namens het team wil ik Marion en Anne een hele
prettige tijd toewensen op de Mariaschool.
Wij zijn blij dat wij het nieuwe schooljaar goed kunnen starten met een volledige bezeting.
Studiedag IPC

Afgelopen donderdag heeft het team een studiedag gehad over IPC. Wij hebben veel geleerd
over hoe wij de pilot gaan draaien. Iedereen is enthousiast en natuurlijk erg benieuwd hoe de
kinderen en wijzelf het zullen ervaren. U heeft al eerder wat informatie gekregen over IPC, als
u graag iets meer wilt lezen over IPC dan kunt u terecht op de website www.ipc-nederland.nl.

Komende week zult u van alle groepen informatie ontvangen over het thema en hoe u thuis
uw kinderen kunt helpen.
Jaarkalender
Ieder gezin ontvangt deze week een jaarkalender van de Mariaschool. Op deze kalender staan alle
activiteiten, studiedagen en schoolvakanties zoals deze tot nu toe gepland zijn. Een handig overzicht
zodat u goed op de hoogte bent van wat er het komend schooljaar allemaal te verwachten is en op
welke datum dit zal gaan plaats vinden.
Gymrooster 2017-2018

Het gymrooster zal deze week worden afgestemd met alle gymleerkrachten, het is handig uw
kind een tasje met gymkleren mee te geven, “beter mee verlegen, dan om verlegen”.
Kennismakingsgesprekken
Dit jaar starten we wederom met een kennismakingsgesprek met de ouders. In dit
kennismakingsgesprek met de leerkracht kunt u als ouder informatie delen over uw kind. Deze
kennismakingsgesprekken worden gehouden op dinsdag 5 en donderdag 7 september. U kunt zich daar
tegen die tijd via de digiDUIF voor opgeven. Voor het goede contact en in het belang van uw kind
verwachten we iedere ouder op het kennismakingsgesprek.
Op tijd komen

Om op tijd met de lessen te kunnen starten is het belangrijk, zoals u weet, dat de kinderen
vóór de 2e bel in de klas aanwezig zijn. Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op
school is.
Namens het team, wil ik alle kinderen een prettig nieuw schooljaar wensen.
Graag wil ik u een fijne zondag toewensen en hoop ik u samen met uw kind(eren)
morgenochtend rond half negen te treffen bij de ingang.

