Vrijdag 27 augustus 2021

Week 34

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Maandag 30 augustus

Start nieuwe schooljaar klas 1 t/m 6

Dinsdag 31 augustus

Start nieuwe schooljaar kleuters

Dinsdag 7 september

Ouderavond klas 1/2

Dinsdag 14 september

Ouderavond klas 5/6

Donderdag 16 september

Ouderavond klas 3/4

Donderdag 16 september

Klassenouderoverleg (info volgt)

Maandag 20 september

Bosdag klas 5/6

Woensdag 22 september

Ouderavond kleuters

Maandag 27 september

Bosdag klas 3/4

Woensdag 29 september

Michaëlsfeest

Donderdag 30 september

Leerlingenoverleg

14:00 op school

We gaan weer beginnen!
Hebben jullie allemaal een fijne vakantie gehad? Wij
eerste teamvergadering gehad, en staan te popelen om
zien.
De beide deuren gaan dit schooljaar om 8:20 open. De
binnen en worden daar opgevangen door de leerkracht.
8:30 met de lessen gestart kan worden.

hebben deze week alweer een
jullie volgende week weer te
kinderen gaan zelfstandig naar
Let wel, zorg ervoor dat ook om

Maandag
We starten maandag met klas 1 t/m 6. We vragen de nieuwe klas 1 om via de
kleuteringang naar binnen te komen. Daar worden ze opgevangen door de
kleuterjuffies. Om 8:45 volgt een inspringritueel, waarbij ze worden toegezongen
door klas 2 t/m 6. Dit is in principe buiten, op het grote schoolplein, tenzij het
regent. De ouders van klas 1 zijn hierbij van harte welkom. Overige ouders vragen
wij om buiten het schoolplein toe te kijken. Het geheel duurt ongeveer een klein
half uurtje. De schooldag verloopt verder gewoon, net als andere dagen, tot
14:00u.

Kleuters
De kleuters hebben een extra dag vakantie, en kunnen op dinsdag 31 augustus aan de
Wijnbergseweg naar binnen. De juffies staan bij de ingang om de kinderen op te
vangen. De ouders van startende kleuters kunnen even mee naar binnen lopen.

Gymlessen
Woensdag gaan de gymlessen weer van start. Deze lessen worden verzorgd door
Sportservice Doetinchem. Vorig jaar werd er gegymd met juffie Anne. Zij heeft een
baan elders gevonden. Dit jaar zal meester Mike de honneurs waarnemen.
Dit jaar gaat ook klas 1/2 gymmen. Geven jullie de kinderen gymkleding mee?

Corona-regels
We zijn blij dat we weer redelijk “normaal” open kunnen. Het handen wassen doen we
nog wel, maar er is geen “wasstraatje” meer. Bij klachten blijft uw kind thuis of
wordt het getest. Verder hopen we ook zoveel mogelijk activiteiten fysiek te
kunnen organiseren. Zie hieronder.

Ouderavond
De eerste ouderavond staat al gepland voor dinsdag 7 september voor klas 1/2. De
week erop op dinsdag en donderdag, respectievelijk 5/6 en 3/4.
Voor deze avonden wordt u fysiek uitgenodigd, in de hal van de school, en met
maximaal één ouder per kind. U krijgt hier informatie over het komende schooljaar
en zal ook een kijkje in de klas kunnen nemen.

Rectificaties jaarboekje
Er zijn wat kleine foutjes in de namen- en adressenlijsten geslopen. Bij de
volgende nieuwsbrief zullen we de aangepaste gegevens meesturen.

Enquête antroposofische kinderopvang Christoforus
Hierbij een link naar een Enquête - Antroposofische kinderopvang in Doetinchem.
Het invullen van deze enquête is belangrijk om het draagvlak in kaart te brengen
voor het realiseren van een antroposofische kinderopvang in Doetinchem. We willen
zoveel mogelijk mensen in Doetinchem hiermee proberen te bereiken om een volledig
overzicht te kunnen maken. Stuur deze link daarom door naar buren, vrienden,
familie, zwemles en consultatiebureau 😉.

Nieuwe collega
We zijn blij om jullie te kunnen melden dat we net voor de zomervakantie juffie
Ellen Droppers hebben gevonden! Zij zal 2 dagen (maandag en vrijdag) bij de
kleuters staan, en de woensdag klas 1/2 onder haar hoede nemen. Zij stelt zich
hieronder aan u voor:
Beste Allemaal,
Er is mij gevraagd door Inge om mezelf even voor te stellen. Dat wil ik natuurlijk
graag doen.
Mijn naam is Ellen Droppers, 50 jaar, getrouwd met Guus en samen hebben we twee
dochters. Veda van 17 en Indira van 12 jaar. Hobby’s van mij zijn o.a. wandelen,
zwemmen, lezen en mandala’s kleuren en tekenen.
Ik ben geboren in Borne, heb in Hengelo de Pabo gedaan en al jarenlang ervaring in
het onderwijs. In 2001 ben ik verhuisd naar Winterswijk en toen we voor onze
eerste dochter een school gingen kiezen hebben wij voor het vrije school onderwijs
gekozen. De visie, de jaarfeesten en ook de sfeer spraken mij meteen aan.
Op de vrije school de Esch in Winterswijk ben ik toen invalwerk gaan doen.
Ik heb er erg veel zin in om jullie te ontmoeten en er samen een leuk schooljaar
van te maken!
Vriendelijke groet,
Juf Ellen

