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8 september 2017

SCHOOLREIS 2017-2018
Zoals u in de kalender van Parnassys heeft kunnen zien en op de website in de
maandkalender, gaan we op vrijdag 22 september op schoolreis!!!
De groepen 1 t/m 3 naar DippieDoe in Best.
De groepen 4 t/m 7 gaan naar Bobbejaanland in België.
Groep 8 gaat niet mee omdat deze groep op schoolkamp gaat.
Dagindeling onderbouw (gr. 1 t/m 3)
08.30u: Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor een
school T-shirt.
08.45u: Uitzwaaien door de ouders vanaf de parkeerplaats achter de kerk!
Ong. 14.00u: Weer terug op de parkeerplaats achter de kerk, waar ouders ons
kunnen verwelkomen. De kinderen gaan eerst allemaal nog met hun leerkracht
mee naar de klas om de t-shirts te wisselen.
Van de ouders wordt verwacht dat zij, nadat de kinderen in de klas zijn geweest,
vanaf de speelplaats hun kinderen mee naar huis nemen.
Zorg voor een lunchpakketje.
Er zijn geen brigadiers ‘s middags!
Dagindeling bovenbouw (gr. 4 t/m 7)
08.30u Iedereen in de klas. Hier wisselen de kinderen hun T-shirt om voor een
school T-shirt.
09.00u Uitzwaaien door de ouders vanaf de parkeerplaats achter de kerk!
De kinderen lopen in groepjes, onder begeleiding, door het park. Tassen worden
meegenomen.
Ong. 18.00u: Weer terug op de parkeerplaats achter de kerk, waar ouders ons
kunnen verwelkomen. De kinderen gaan eerst allemaal nog met hun leerkracht
mee naar de klas voor het wisselen van de T-shirts.
Van de ouders wordt verwacht dat zij op de speelplaats hun kinderen ophalen om
mee naar huis te nemen.
Zorg voor fijne schoenen, een lunchpakket en drinken.
‘s Middags zijn er geen brigadiers!!
U kunt echter altijd bij ons terecht, indien er toch nog onduidelijkheden zijn!
De schoolreiscommissie,
Juf Ancilla (groep 2/3)
Oudervereniging: Sandra Vennix en Meintje van de Sande.

INFORMATIE OP DE SITE
Op de website van school is weer een hoop nieuwe informatie te vinden, zoals:
-

Vakanties, vrije- en studiedagen (ook te zien op het Ouderportaal van
Parnassys
Activiteitenkalender
Team
De informatie vanuit de groepen
De Weekbert

Voor opmerkingen, aanvullingen en vragen kunt u natuurlijk altijd een mail
sturen naar lambertus@veldvest.nl .
KANTOORARTIKELEN VANUIT SCHOOL
In de loop van de jaren zijn er steeds meer kinderen, die potloden, pennen,
gummen enz. meenemen van huis naar school. Er zijn ook zoveel leuke en
grappige kantoorartikelen te koop.
Helaas blijkt dat een vol laatje met allerlei “prullen” niet echt bevorderlijk te zijn
voor het geconcentreerd werken. De hele dag door wordt er gespeeld met de
gummetjes en de grappige potloden. En dit is voor veel kinderen heel afleidend.
Ook wordt het vaak zo rommelig in het laatje, dat het veel tijd kost om schriften
en boeken te pakken en aan het werk te gaan. Al met al geven die “leuke
dingetjes” dus een hoop onrust.
Daarom is de afspraak:
- De leerlingen krijgen van school een potlood, (indien al van toepassing)
een pen, een gum en een puntenslijper.
- De kinderen nemen geen kantoorartikelen mee van thuis. En als ze wel
iets meenemen, wordt het weer mee terug naar huis gegeven.
- Er worden dus geen “prullen” in de la gedaan
Hopelijk begrijpt u deze afspraak en kunt u uw kind uitleggen waarom wij dit
besloten hebben.
AFWEZIG
Wanneer de kinderen een afspraak hebben tijdens schooltijd voor
tandarts/huisarts o.i.d. of ze zijn ziek, is de bedoeling dat u dat telefonisch meldt
voor 8.30u (0497-591598).
De mail wordt niet altijd ’s ochtends voor het begin van de school gelezen door
de leerkracht. Dus wanneer u iets doorgeeft via de mail, dan graag minimaal 1
dag van te voren. En dan het liefst naar beide leerkrachten, zodat ze beiden op
de hoogte zijn. De emailadressen vindt u op deze pagina.
ACTIVITEITEN DE KOMENDE WEKEN:
9 september Juf Benthe jarig
13 september
Informatie-avond groep 6
18 september
Informatie-avond groep 8
19 september
Informatie-avond groep 1/2 en 2/3

20 september
21 september
22 september

Informatie-avond groep 7
Informatie-avond groep 4/5
Schoolreisje groep 1 t/m 7

DE KOMENDE WEEK ZIJN JARIG EN WORDEN DOOR ONS VAN HARTE
GEFELICITEERD:

9 sept

13 sept

14 sept

14 sept

En Kayligh uit groep 2/3 is jarig op 13 september!

