Beste ouders,
Ik ben juf Denise en uw kind komt volgend schooljaar bij mij in de
groep.
Wij zijn groep 6A. Wij zitten in lokaal 11. Een naam voor onze groep is
er nog niet omdat ik samen met de kinderen een naam wil bedenken
voor de groep.
Wat is handig is om te weten voor het nieuwe schooljaar:
 De kinderen komen binnen via de ingang op Het Meester Reuringsplein.
 De kapstok is genummerd. Ieder kind krijgt voor de jassen en tassen een eigen plekje
aan de kapstok.
 Als u een kleine mededeling of vraag heeft kunt u die voor schooltijd altijd aan de juf
stellen. Het inloopspreekuur is op woensdag van 12.00 uur tot 12.15 uur. Voor nieturgente zaken kunt u een mail sturen via Schoudercom.nl of even een aparte
afspraak maken.
 Wij gymmen op dinsdag- en donderdagochtend.
De gymtijden zijn:
Dinsdag: 11:00 – 12:00 uur, uw kind mag direct na de les naar huis.
Donderdag 08:30 – 09:45 uur, uw kind wordt om 8.25 uur bij De Vlinder verwacht.
 Uw kind krijgt een vaste middag waarop hij/zij klassendienst heeft na schooltijd. Dit
duurt maximaal een kwartier. Uiteraard houd ik rekening met naschoolse
activiteiten.
Tijdens de informatieavond kunt u alles te weten komen over het reilen en zeilen van groep
6. Van harte beveel ik deze avond bij u aan. De informatieavond is op maandag 24
september. De inloop is vanaf 19.30 uur en we starten om 19.45 uur
Op 16 en 17 oktober zijn er kennismakingsgesprekken. Wij maken dan nader kennis met
elkaar en ik wil graag van alles over uw kind te weten komen wat voor school voor mij van
belang kan zijn.
Ik heb nu al zin om samen met uw kinderen er een mooi, gezellig en leerzaam schooljaar van
te maken. Maar allereerst wens ik u met uw gezin een heel fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Juf Denise

