Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Wij hopen dat u en uw gezin genoten hebben van de zomervakantie. Aanstaande maandag,
4 september is de vakantie voor de kinderen voorbij en wordt uw kind weer op school verwacht.
Hoera! Het team kijkt ernaar uit u en uw kind aanstaande maandag 4 september te mogen
begroeten.
Het team is het nieuwe jaar gestart met een stevig ontbijt bij de bakker in het centrum van Almere
Buiten. Een ontbijt is de basis voor een nieuwe werkdag! En in ons geval ook voor het nieuwe
cursusjaar.

Natuurlijk is het team deze week met de voorbereiding begonnen. We hebben de afgelopen dagen
samen de nieuwe taalmethode bekeken en afspraken gemaakt voor het werken met ‘Taal op maat’.
Ook hebben we ‘De Gouden Weken’ met elkaar voor bereid, met hierin een aantal nieuwe accenten
om de kinderen nog beter te begeleiden bij het werken aan hun schooltaken. Binnenkort kunt u
hierover meer lezen in de nieuwsbrief.

Wij zijn er klaar voor en wij kijken er naar uit om dit jaar weer fijn met uw kind aan de slag te
gaan.
In de overige vakantieweken is er allerlei onderhoudswerk in en om de school verricht:
 Op het plein zijn de kunststof tegels vervangen door kunst gras.
 In de lokalen op de eerste en tweede ring is valbeveiliging bij de ramen aangebracht.
 De gietvloeren in de toiletten zijn van een nieuwe laag voorzien.
Kortom; ook ons gebouw is klaar voor het nieuwe jaar!
Voor de start van het jaar nog een paar mededelingen:
 Dit jaar hebben de groepen 3 tot en met 8 twee keer op maandag en donderdag
bewegingsonderwijs van juf Bianca.
Het rooster voor bewegingsonderwijs:
Maandag Donderdag
8.30-9.10
8B
3






9.10-9.50

8A

4

9.50-10.30

7

5

10.40-11.20

1/2

6

11.20-12.00

6

7

13.15-13.55

5

13.55-14.35

4

14.35-15.15

3

o Denkt u er aan uw kind aanstaande maandag gymkleding nodig heeft?
o Denkt u ook aan een washand en een handdoek?
Maandag is de eerste dag van het jaar en we willen het schooljaar met een korte activiteit
openen. Hierdoor neemt het wegbrengen van uw kind altijd iets meer tijd in beslag; houdt
u hier rekening mee?
Weet u het nog? Op woensdag mogen de kinderen alleen fruit en water of melk als
tussendoortje meenemen.
Aanstaande maandag kunt u intekenen voor de oudervertelmiddagen op Mijnschoolinfo.
Denkt u er aan dat MijnSchoolinfo voor alle mededelingen aan de leerkrachten gebruikt
moet worden. Bent u uw inlog kwijt, of weet u niet precies meer hoe u mededelingen op
MijnSchoolinfo kunt zetten, dan kunt u met Marion een afspraak maken.

We hopen weer op een fijne samenwerking met u allen.
Wanneer u vragen heeft over uw kind of over de school, wacht dan niet lang en neem direct contact
met ons op. Alle leerkrachten kunt u bereiken via Mijnschoolinfo.
En natuurlijk kunt u ook via de mail contact opnemen met de administratie en de directie.
Vast een heel fijn weekend en tot aanstaande maandag.

Met vriendelijke groet, het team van De Egelantier

