Beste ouders,
Uw kind komt volgend jaar in groep 4B: De Zebra’s. Dit is in lokaal 8. Welkom!
Ik stel mij graag even aan u voor:

Ik ben juf Joyce. Ik werk op maandag tot en met vrijdag. Om de week
op woensdag ben ik I-coach op school. Dan zal er iemand anders voor
de groep staan. Wie dit wordt, is nog onbekend.

Hieronder een aantal praktische weetjes voor komend schooljaar:


De kinderen komen binnen via de ingang op het meester Reuringsplein.



Op de kapstok staan nummers. Elk kind krijgt zo zijn/haar vaste plekje op de
kapstok.



Bij binnenkomst begroeten we elkaar met een hand. Dit doen we ook aan het
eind van de middag.



Op de kast bij de deur staat een bakje voor de fietssleutels.



Elk kind krijgt een vaste dag, waarop hij/zij na schooltijd een kwartiertje helpt
om de klas op te ruimen. In de eerste week kunt u aangeven op welke dag dat
niet uitkomt, vanwege sport of oppas.



Als uw kind een dag niet of later op school komt, zou ik dit graag van tevoren
op een briefje krijgen bij de deur of via Schoudercom. Als u een korte
mededeling of een vraag heeft, kunt u die voor schooltijd aan de juf stellen.



Het inloopspreekuur is op woensdag van 12:00 uur tot 12:15 uur. U kunt mij
ook bereiken via Schoudercom of we maken een aparte afspraak.



Op maandagmiddag hebben we gymnastiek. De les is van 13.15-14.15 uur.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind uiterlijk 13.10 uur op school is? Dan
vertrekken wij naar de gymzaal.



De informatieavond voor groep 4 is op woensdag 19 september, inloop 19.30
uur, start 19:45 uur. Het zal om 21.00 uur afgelopen zijn.



Op dinsdag 16 en woensdag 17 oktober zullen de kennismakingsgesprekken
plaatsvinden. U wordt door ons uitgenodigd tussen 15.00 uur en 20.00 uur.

Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar. We gaan er met elkaar een gezellig,
leuk maar vooral leerzaam jaar van maken. Maar voor nu wens ik u en uw kind een
mooie zomervakantie toe, geniet ervan!
Met vriendelijke groeten,
Juf Joyce.

