Beste ouders,
Uw kind komt volgend schooljaar bij ons in groep 7A.
Wij stellen ons graag aan u voor:

Juf Marina werkt de hele week behalve op
donderdag.

Juf Evelyn werkt op
donderdag.



Onze klas is volgend jaar te vinden in lokaal 12.



De kinderen mogen de school binnenkomen en verlaten via de ingang naast lokaal
14.



De jassen en tassen mogen aan de kapstok van ons lokaal 12 gehangen worden.



Als de deur ’s morgens en ’s middags open gaat zijn wij in ons lokaal, geven de
kinderen een hand en zeggen elkaar gedag. Dit doen wij 's middags ook bij het
verlaten van het lokaal om 15.15 uur.



Korte mededelingen kunt u voor half 9 aan ons kwijt. Heeft u langere vragen of wilt u
even met ons praten dan kan dat op het inloopspreekuur, elke woensdag van 12.10
uur - 12.25 uur. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via Schoudercom.



Onze groep gymt op dinsdagochtend van 9.45 uur – 11.00 uur en donderdagmiddag
van 13.15 uur – 14.15 uur. Op donderdagmiddag starten de kinderen in De Vlinder.



Uw kind krijgt een vaste dag in de week waarop hij/zij na schooltijd een kwartiertje
helpt om de klas op te ruimen. In de eerste week van het schooljaar bespreken we
met de kinderen welke dag hen het beste uitkomt.



In groep 7 gaan we de kinderen leren met een agenda te werken. Uw kind mag dus in
de vakantie een agenda kopen en op de eerste dag mee naar school nemen. In groep
7 zetten we al het huiswerk in de agenda. Uw kind neemt de agenda elke dag mee
naar school en weer mee naar huis. Wilt u uw kind helpen om iedere dag op een vast
moment in de agenda te kijken?



Verdere informatie over groep 7 en onze regels en gebruiken geven wij op de
informatieavond. Wij stellen het zeer op prijs als van alle kinderen in ieder geval 1
ouder aanwezig is op deze avond. De informatieavond voor groep 7 zal zijn op 26
september, inloop 19.30 uur.



De eerste kennismakingsgesprekken zijn gepland op 16 en 17 oktober.

Wij gaan er samen met uw kind een gezellig en vooral leerzaam schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet,
Juf Marina en juf Evelyn

