Nieuwsbrief augustus 2020

WELKOM schooljaar 2020-2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De vakantie zit erop en het nieuwe schooljaar gaat morgen van start! Wij
hopen dat u een goede vakantie heeft gehad, waarin u volop heeft
kunnen genieten.
Wij heten de nieuwe kinderen Isabel, Amey-Lynne en Mare welkom in
groep 1/2 en wensen hen veel leerplezier toe op De Singel.
En natuurlijk heten we ook onze nieuwe intern begeleider Roeland
Hendrikx welkom!
Kalender en nieuwsbrief
De kalender voor het nieuwe schooljaar is op vrijdag 10 juli verstuurd. Mocht u deze niet
hebben ontvangen en er graag nog een willen, geef het even aan de bij de leerkracht. De
agenda wordt ook weer in Parro verwerkt.
Onze digitale nieuwsbrief blijft u maandelijks ontvangen, aan het begin van elke maand. De
groepsinformatie wordt ook dit jaar alleen via Parro gedeeld. Soms kan het gebeuren dat er
een extra activiteit bijkomt of afgelast wordt in verband met Covid-19. Dit zal dan tijdig via
Parro gecommuniceerd worden en in de nieuwsbrief geplaatst worden, onder het kopje
agenda.
Luizencontrole
Op woensdag 26 augustus staat de eerste luizencontrole gepland. Graag deze dag geen gel
in het haar.
Wilt u op woensdagen na een vakantie helpen bij de luizencontrole? U kunt zich aanmelden
bij juf Janiek (j.verschure@dewaarden.nl) of bij Thea Versteeg.

Gym
De kleuters
Zij gymmen regelmatig in het speellokaal. Denkt u aan de gymschoenen? Het liefst
gymschoenen (met klittenband) en voorzien van naam, zodat de schoenen op school kunnen
blijven.
Groep 3
Zij gymmen op dinsdag en vrijdag tot de herfstvakantie in het speellokaal, Dan kunnen ze
eerst even wennen aan het omkleden. Na de herfstvakantie gaat groep 3 ook gymmen in de
gemeentegymzaal aan de Kerkring. Ze krijgen les van onze
vakleerkracht juf Sharon.
Groep 4 t/m 8
Zij krijgen gymles van onze vakleerkracht juf Sharon. Zij gymmen
op dinsdag en vrijdag in de gemeentegymzaal aan de Kerkring te
Willemstad. Geeft u uw kind op deze dagen gymkleding en stevige
gymschoenen (zonder zwarte zool) mee?. Als uw kind niet mee kan
doen met de gymnastiekles, bijvoorbeeld vanwege een blessure,
geeft u dit dan door aan de leerkracht.

Informatieavond
De informatieavond gaat komend schooljaar niet door in verband met de coronamaatregelen.
U wordt in de eerste schoolweken digitaal geïnformeerd over de inhoud van het
lesprogramma van desbetreffende groep.
Startgesprekken
Op 3 september staan de startgesprekken gepland. U krijgt dan de mogelijkheid om te
vertellen over uw kind. De vooraf ingevulde gespreksvragenlijst is de leidraad tijdens het
gesprek. Sterke punten van de leerling, maar ook lopende afspraken worden op die manier
benoemd en dat schept duidelijkheid wat betreft de verwachting van ouders naar school en
van school naar de ouders. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen en wordt
in overleg met de leerkracht(en) en ouder(s) gepland. U wordt in de komende weken
geïnformeerd over de manier waarop de startgesprekken gaan plaatsvinden.
Verjaardagen
1 augustus
3 augustus
8 augustus
10 augustus
12 augustus
14 augustus
16 augustus
19 augustus
26 augustus
27 augustus
30 augustus

Adiam Bahlibi Yowhanns (groep 1/2)
Pieter Loeff (groep 5)
Niek Neve (groep 8)
Liz Polak (groep 4)
Daniëlla Meijer Medina (groep 3)
Esmee Tanis (groep 3)
Roel van Beek (groep 8)
Johan Breure (groep 6)
Daphne Krijgh (groep 6)
Denisse Meijer Medina (groep 1/2)
Guido Luikenaar (groep 1/2)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

