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Een nieuw schooljaar
Van harte welkom op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. We hopen dat iedereen heeft genoten van de zomervakantie en er
weer helemaal tegenaan kan. Afgelopen woensdag hebben we onze eerste teamvergadering gehad en vandaag gaat het schooljaar
ook voor de kinderen van start. Het podium is weer mooi aangekleed. Dit jaar in het thema “Elmer”. Het schoolgebouw ziet er weer
schoon en fris uit, mede dankzij de ouders die op het einde van vorig schooljaar geholpen hebben alles te poetsen. Bedankt!
Welkom
Dit schooljaar starten er een aantal nieuwe leerlingen bij ons
op school. In groep 1 stromen Veerle Borgonje, Niek
Buijsrogge, Tim Buijsrogge, Mick de Jong, Iris Obdeijn en Sep
van Oorspronk in. In groep 4 start Tim Egberts. We wensen
hen een fijne tijd toe op de Sancta Maria.
Aankruislijst
Vabndaag ontvangt u een aankruislijst. Op deze lijst kunt u
aangeven waarbij u de school wilt ondersteunen. Zou u de
lijst willen invullen en door uw oudste kind willen laten
inleveren bij de groepsleerkracht voor vrijdag 15 september?
Wilt u zelf thuis noteren waarvoor u zich heeft opgegeven?
Bedankt alvast.
Hoofdluiscontrole
Vrijdag 8 september worden alle leerlingen gecontroleerd op
de aanwezigheid van hoofdluizen. We willen u vragen deze
dag uw kind(eren) geen gel, of vlechten in te doen. Zo kunnen
de luizenouders makkelijker ieder kind controleren. Mocht bij
uw kind(eren) hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt u
hierover persoonlijk in kennis gesteld.
Aanvang school
Met name voor ‘nieuwe’ ouders hierbij nog even de regels
m.b.t. het begin van de ochtendschooltijd: Om 8.15 uur gaat
de deur open voor de kinderen van groep 1/2 en voor ouders.
Om 8.25 uur gaat de zoemer waarop alle nog aanwezige
ouders naar buiten gaan en de groepen 3 t/m 8 buiten in de rij
gaan staan. Het is de bedoeling dat de leerlingen zelfstandig
in de rij staan, zonder hun ouders. Nadat de bel is gegaan,
gaat iedereen rustig naar binnen. Wilt u ervoor zorgen
buggy’s buiten te laten, dit belemmert kinderen in de
doorgang. Bedankt alvast.
Creatief circuit
Met groep 5 t/m 8 werken we op maandagmiddag met een
creatief circuit. Hierbij komen allerlei onderdelen van kunst,
cultuur en creatieve vaardigheden aan bod. In de aankruislijst
kunt u zich opgeven om ons bij dit circuit te helpen. Samen
met ouders kunnen we zoveel mogelijk facetten van de
creatieve vaardigheden aanbieden. Maandag 11 september
om 14.45 uur willen we overleggen met de ouders die mee
willen helpen. Zo kunnen we maandag 18 september starten
met het circuit.

Klassenfoto’s
Vandaag worden er klassenfoto’s gemaakt van elke groep.
Deze zijn binnenkort te bewonderen op onze website.
Regels
Traditiegetrouw worden op de eerste dag van het schooljaar
de klassen- en schoolregels met de kinderen besproken. In
de bovenbouw praten de kinderen daar zelf ook over mee.
Het gaat hierbij niet alleen om bepaalde ‘huisregels’ maar ook
om afspraken m.b.t. taalgebruik, spelen met elkaar, pesten en
omgang met materialen. Daarnaast zijn er sinds vorig
schooljaar schoolregels. Deze hangen op een centrale plek in
de gang.
Gymnastiektijden groep 3 t/m 8
groep 3/4 :
dinsdag en vrijdag
groep 5/6:
dinsdag en vrijdag
groep 7/8:
dinsdag en vrijdag
De bovenbouw gaat t/m 16 september op dinsdag nog
zwemmen. Wel graag ook de gymspullen mee, dan kan er bij
slecht weer uitgeweken worden naar de gymzaal. Vanaf 18
september is er op beide dagen gym.
Gymnastiek kleuters
Groep 1/2 gaat dagelijks naar de speelzaal voor
bewegingslessen. Daarbij zijn gymnastiekschoenen verplicht.
Graag de schoenen voorzien van naam deze week meegeven
naar school. Elke woensdag vindt een echte gymnastiekles
plaats. Daarvoor zijn shirt en broek (of gympakje)
noodzakelijk. Wilt u dit elke woensdag in een tas meegeven
naar school? Om zoekraken van de kleding te voorkomen is
het prettig dat er een naam op staat.
Lievelingsboek
Deze week mogen alle leerlingen hun lievelingsboek mee
naar school nemen.
Schoolgids
De nieuwe schoolgids 2017/2018 staat op onze site. Ook het
jaarrooster is te vinden op onze site en gaat vandaag op
papier mee naar huis.
AGENDA
Kijk voor de agenda op de website www.basisschoollettele.nl

Basisschool Sancta Maria - Bathmenseweg 39 -7434 PX Lettele - 0570-551390 - sanctamaria@mijnplein.nl

