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Belangrijke data
13 september

18 & 20 september
19 september

19.00 uur - 20.00 uur inloopavond voor groep 2,4,5,6,7 (ouders en
kinderen)
19.30 uur - 20.30 uur informatieavond voor groep 1,3,8 (alleen ouders)
Startgesprekken
Studiedag: alle kinderen vrij

Inloopavond
Volgende week, 13 september hebben we een inloop voor alle ouders en kinderen van de groepen
2, 4, 5, 6 en 7.
Wat houdt dit in?
De kinderen en ouders kunnen binnenlopen bij de groepen en de kinderen kunnen wat vertellen over
de materialen waarmee gewerkt wordt. Er zal ook een folder in de klas liggen waarop staat wat er dit
schooljaar aan de orde komt, zodat u een beetje op de hoogte bent van de bijzonderheden in de
groep.
Deze avond is niet bedoeld om met de leerkracht te overleggen over uw kind. Als daar behoefte aan
is, kunt u een aparte afspraak maken met de leerkracht. Op deze avond gaat het vooral om
informatie over de groep en kennismaken met de leerkrachten(en).
Informatieavond
Voor de groepen 1, 3 en 8 worden ouders uitgenodigd om om 19.30 uur aanwezig te zijn in de klas.
De leerkrachten zullen u dan mondeling het één en ander vertellen over het reilen en zeilen in de
groep. Er is dan natuurlijk ook gelegenheid om vragen te stellen. Wij hebben voor deze vorm gekozen
in deze groepen, omdat er veel nieuwe dingen gebeuren en de leerkrachten daar graag meer over
willen vertellen. De informatieavond begint dus precies om 19.30 uur. Wilt u ook voor uw andere
kinderen gebruik maken van de inloop, dan kan dat vanaf 19.00 uur.
Aandachtspunt:
Bij de groepen liggen donderdag 13 september:
- adreslijsten die u kunt controleren (evt. ook nieuwe telefoonnummers)
- lijsten om u in te schrijven voor hulp bij een commissie
Startgesprekken 18 en 20 september
De startgesprekken hebben als doel dat u (en evt. uw kind) de leerkracht wat meer achtergrondinformatie kunnen geven over uw kind. Voor een goede start in de groep is dit erg belangrijk.
PS:
er zijn drie foutjes in de schoolfolder geslopen:
- gymmen moet natuurlijk met tweemaal een m
- bij februari staat 22 september studiedag, maar dat moet zijn 22 februari
- schoolreis groep 5-8, moet zijn groep 5-7 (groep 8 heeft dit jaar kamp)

Vriendelijke groet,
Team Gaspard de Coligny

