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In deze week startgesprekken
Vrije middag voor groep 5 t/m 8
Vrije middag voor groep 5 t/m 8
Start herfstvakantie

Een nieuw schooljaar.
Maandag was iedereen weer gezond en uitgerust op school. Wij, het team, hebben er weer zin in.
Er zijn twee nieuwe gezichten op school, Geeke Wijbenga en Marike Utzon.
Geeke en Marike zijn de nieuwe intern begeleiders en vervangen Anja Riem.
Het mailadres van Geeke is gwijbenga@owgfier.nl

Digiduif
In het schooljaar 2016-2017 starten we met Digiduif.
Door gebruik te maken van de app bent u op de hoogte van de actuele kalender en kunnen we
berichten met u delen. Voor het inschrijven van de oudergesprekken maken we ook gebruik van
Digiduif. Wilt u de app downloaden op uw Ipad dan kiest u linksboven voor Iphone i.p.v. Ipad.
Zie afbeelding hieronder.
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Gym
Op vrijdagochtend gaan groep 1-2 en groep 3-4 naar de gymzaal. Ook de leerlingen van groep 1 en 2
dragen dan gymkleding en gymschoenen. Wilt u uw kind op vrijdag gymkleding meegeven?
Groep 3/4 kan op vrijdag om 12.00 uur worden opgehaald bij de gymzaal.

De start van de dag.
Vanaf 8.00 uur gaat de deur open en mogen de leerlingen naar hun klas.
Om 8.10 uur gaat de eerste bel leerlingen, die nog buiten zijn, komen dan naar binnen en de ouders in
groep 1 en 2 nemen afscheid van hun zoon/dochter. Om 8.15 uur gaat de tweede bel en starten de
lessen. De ouders van groep 3 kunnen de eerste 2 weken in de klas afscheid nemen van hun kind.
Vanaf 12 september mogen zij in de hal afscheid nemen.

Vrije middag groep 5,6,7,8
Op de kalender staan de vrije vrijdagmiddagen voor groep 5 t/m 8.
Vrijdag 16 september is de eerste vrije vrijdagmiddag.

Startgesprekken.
Zit uw kind dit jaar bij een nieuwe leerkracht dan wordt u uitgenodigd voor een startgesprek.
De ouders/verzorgers vertellen de leerkracht over hun kind, wat zijn de talenten, waar kunnen we
rekening mee houden en wat verwacht u van de school? Zo gaan we samen goed voorbereid een
nieuw schooljaar in
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