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WELKOM
Beste ouders e kinderen,
De kop is er af en we zijn begonnen
aan de derde week van het cursusjaar.
Langzamerhand raken kinderen en
leerkrachten aan elkaar gewend en
kunnen we met volle energie verder
met onze taken.

Activiteitenagenda
13 september- 18.30 uur Startdienst voor alle Radarscholen
14 september - gezamenlijke MR en OR vergadering
18 september - kind-ouder-vertelgesprekken
19 september - Prinsjesdag
19 september - kind-ouder-vertelgesprekken
20 september - kind-ouder-vertelgesprekken
21 september - kind-ouder-vertelgesprekken

Onze jarigen
12 september - Thijmen Schot
15 september - Nova van Aken
21 september - Davy de Lange
24 september - TirzaH Eichler
Van harte gefeliciteerd. We hopen dat jullie een mooie
verjaardag hebben gehad.

Kind op maandag
04-09 t/m 13-10 – Als ik jou was...
De verhalen van deze periode beginnen met Rebekka, die twee kinderen krijgt. Hun
verhaal is het verhaal van twee volken die met elkaar botsen, maar uiteindelijk samen
verder kunnen. De verhalen zitten vol met thema’s en vragen die ook voor kinderen van
nu herkenbaar zijn.

Ik voel me thuis op de Jan Wouter
Ook voor mij is het de derde week. Fijn dat ik al veel kinderen
en ouders heb ontmoet. Dat helpt enorm om de school te
leren kennen. De afgelopen ben ik ook bezig geweest met de
organisatie van de school. Dat heb ik kunnen doen in een
goede sfeer en met hulp van het team en het Radarmanagement. Zonder hun hulp zou de inwerkperiode veel langer duren. Tenslotte nog even
antwoord op een vraag: mijn benoemingsomvang is 17 uur in de week en ik ben benoemd tot
en met 31 december 2017. Mijn emailadres: wkostense@radarscholen.nu

Startdienst
Elk jaar organiseert één van de Radarscholen de startdienst. Deze startdienst is bestemd voor
ouders en kinderen van alle Radarscholen. U bent op woensdag 13 september van harte
uitgenodigd om de startdienst samen met uw kind(eren) bij te wonen in de grote kerk te
Brouwershaven. De kinderen zijn in de klas volop met de voorbereiding bezig geweest. De
dienst begint om 18.30 uur en duurt ongeveer een uur. Hartelijk welkom. We hopen op een volle
kerk.

Recycling
Meester Henk vindt het heerlijk om spullen te verzamelen die nog waarde hebben.
Gevraagd :
Voor de zending:
-alle soorten kaarten
-postzegels
-brillen
-mobieltjes
-reclamepennen (mogen leeg zijn)
Voor de straatkinderen van Belo Horizonte (Brazilië):
-cartridges
Voor het trainen van blindengeleidehonden:
-doppen van melk- en sappakken
Vraag ook eens bij familie en buren….weggooien kan altijd nog!
De kinderen kunnen de spullen afgeven in het lokaal van groep 6.
Alvast hartelijk bedankt!!

Wist u dat?
In de week van 4 september is er luizencontrole gehouden. Geen bericht is goed bericht.
De schoolgids staat op de website van de school.
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De schoolgids staat op de website van de school.
De activiteitenkalender is meegegeven met de kinderen.
Meester Cor heeft hard gewerkt in de hal van de school aan de boeiboren en de crea-tafels.
Zeer bedankt voor het mooie schilderwerk!
Wij zijn ontzettend benieuwd naar de hulp van ouders en eventueel grootouders via het
ouderhulpformulier. We hebben uw hulp echt nodig.
Op 14 september is er een gezamenlijke vergadering van de Medezeggenschapsraad en de
Oudercommissie. We gaan brainstormen over onder andere de betrokkenheid van ouders bij
de school.

Juf Marloes gaat weer in de schoolbanken
Juf Marloes heeft een lerarenbeurs gekregen en gaat studeren. Op maandagavond violgt ze
colleges en op dinsdag heeft zij studieverlof. Alle dinsdagen in dit schooljaar worden vervangen
door meester Jelle Wisselink. Hij heeft al kennisgemaakt met de kinderen en het team. We zijn
blij dat we met hem de vervanging structureel kunnen regelen.

GGD
De GGD komt op school op 27 oktober (’s morgens) en op 30 oktober (hele dag) voor alle 10
jarigen. Ouders krijgen een brief van de GGD. De GGD is op 23 en 25 oktober op hun locatie
voor 5-jarigen; hetzelfde geldt voor de datum van 01 november. Ouders krijgen een brief van de
GGD.

Best vermoeiend zo'n eerste schoolweek

Ons volgende schoolnieuws verschijnt op 25
september 2017
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