Buren, 18 augustus 2022
Beste ouders/verzorgers,
Maandag mogen we weer starten. Alle meesters en juffen hebben er weer zin in. De klassen
zijn ingericht, we kunnen van start! We hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van een
fijne vakantie. Aan het weer heeft het in ieder geval niet gelegen.

Even kijken bij uw kind in de nieuwe groep!
Wij willen u uitnodigen om de komende week, een keer samen
met u kind een kijkje in de klas te nemen (na schooltijd). Zo
weet u ook als ouder in welke klas uw kind zit en hoe de klas
eruit ziet.
Wij willen u vragen u aan de volgende afspraken te houden:
- Vanaf maandag a.s. bent u van harte welkom na schooltijd.
- De inloop is op de lange dagen tot 15.00 uur, op de korte
dagen tot 13.00 uur
- Het kan zijn dat de leerkracht op dat moment even niet in de
klas is.
Start- oudergesprekken
Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor het start-ouder-gesprek
op school. Deze zullen gehouden worden op 5 en 7 september
a.s.
Gym
De gymnastieklessen zullen voor groep 1 t/m 8 ook meteen weer starten. Onze nieuwe
vakleerkracht Lukas Grizell is de op ochtenden van dinsdag t/m vrijdag bij ons op school.
Ook ondersteunt hij op dinsdag en donderdag bij het overblijven. Wilt u er voor zorgen dat
uw kind maandag zijn/haar gymschoenen/gymkleding meeneemt.

Ouder HULP gevraagd
Op de maandagen hebben we nog wat ondersteuning nodig op
het onderbouwplein van 12.00 uur tot 13.00 uur. Groep 3 en 4
spelen het eerste half uur buiten, groep 1 en 2 het tweede half uur.
Heeft u tijd én zin, horen wij dit graag. Dit hoeft niet hele hele jaar,
kan ook voor een aantal weten. Bedankt alvast!

TOT MAANDAG!
Met vriendelijke groet,
Namens het team Obs Koningin Beatrix
Jacqueline de Fouw

