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Beste ouders van de Zonnewijzer,
Wat is de vakantie voorbij gevlogen! De afgelopen week is het team begonnen om de
lokalen in te richten. De boeken en schriften liggen klaar, alles staat op zijn plek. Kortom,
wij zijn er klaar voor!
Gisteren hebben zijn wij het nieuwe schooljaar begonnen met een teamuitje. In het
Abbertbos hebben wij in twee teams het Expeditie Robinson-spel gespeeld. Na het afleggen
van allerlei parcoursen volgde er ook een heuse eetproef, waarbij o.a. insecten en rode
pepers werden opgegeten (zonder te blozen). Wat een bikkels! Vanochtend bleek dat een
aantal leerkrachten wel wat blauwe plekken heeft overgehouden aan ons uitje, maar dat
mocht de pret niet drukken. Vandaag hebben we veel tijd besteed aan de roosters, plannen
en lessen. Zodat alle groepen maandag klaar zijn om te starten.
We kijken na deze eerste dagen samen terug op een mooie aftrap van het schooljaar en
hebben er zin in! Nu eerst genieten van het zonnige weekend. Tot maandagochtend!
Met vriendelijke groet,
Annemarie
Agenda
Maandag 26-08:
Dinsdag 27-08:
Woensdag 28-08:
Donderdag 29-08:
Vrijdag 30-08:

directie en ib aanwezig
directie en ib aanwezig
ib aanwezig
directie en ib aanwezig
directie aanwezig
Gymtijden

Volgende week starten de gymlessen natuurlijk ook weer. Toch is dit niet zo makkelijk om te
organiseren, omdat niet alle leerkrachten een bevoegdheid hebben. We zijn na lang
puzzelen tot de volgende oplossing gekomen:
dinsdag, 8.45-10.30: groep 5 en 6
dinsdag, 14.15-15.15: groep 7 en 8

donderdag, 13.00-14.00: groep 3 en 4
donderdag, 14.30-15.15: groep 7 en 8

In het bovenstaande schema ziet u dat sommige groepen zijn samengevoegd tijdens de
gymlessen. Zo kan de gymles worden gegeven door een bevoegde leerkracht, ondersteund
door een tweede leerkracht ter begeleiding.
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Een bericht over de overblijf
Inmiddels zit de vakantie er weer op en dat betekent dat we ook weer starten met de
overblijf.
Hieronder de data betreffende onze bekende tostiweek.
Week 36: 2 september - 6 september
Week 41: 7 oktober - 11 oktober
Week 45: 4 november - 8 november
* Vanaf januari zal er worden overgegaan op het continurooster.
Zou u er aan willen denken om de broodbakjes en bekers te voorzien van een sticker met
naam?
Daarnaast zouden we u er graag op willen wijzen dat als uw kind een dag niet komt
overblijven we dit graag willen weten. Dit kan worden doorgegeven via mail, maar ook via de
'afmeld lijst'. Deze hangt op het podium, naast het aanrecht, boven onze witte brievenbus.
Tevens hangt hier ook de lijst om uw kind aan te melden voor een dag incidenteel
overblijven.
Verder is het uiteraard nog steeds mogelijk om uw kind te laten overblijven via een
strippenkaart. Een strippenkaart betekent 5 keer overblijven en kost 20,00 euro. Deze kaart
kan alleen contant worden betaald.
Nieuwe aanmeldingen en uitschrijvingen kunnen worden doorgegeven aan
kinderopvang@kinderopvangdronten.nl
Voor extra dagen of wijzigen van dagen is een mail naar onderstaand adres ( coördinator )
voldoende.
Mocht uw kind nu ook de vrijdagmiddag naar school gaan en daardoor ook de vrijdag
moeten overblijven dan dit alsnog graag doorgeven. Dit wordt niet automatisch verwerkt.
Voor verdere vragen of opmerkingen, mail gerust.
Wij hebben er weer zin in!
Vriendelijke groeten,
Jennifer Agelink
Coördinator TSO de Zonnewijzer
overblijfzonnewijzer@hotmail.com
www.kinderopvangdronten.nl
Opening van het schooljaar
Maandagochtend staat het team van de Zonnewijzer u op te wachten op het voorplein. We
willen daar de kinderen en ouders begroeten. We zullen daarna samen de school binnen
gaan, waarna deze eerste dag kan beginnen.

