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Agenda
4-14 september
14 september
24 september
28 september
1 oktober
3 oktober

10 september 2018
17 juli 2017

Wereldweken
Nieuwschooljaarsreceptie
Informatieavond ouders Schoolverlaters
Studiedag
MR vergadering
Start Kinderboekenweek

Pleinkanjers
De eerste pleinkanjers van dit schooljaar:
Hun foto’s komen in de hal van het hoofdgebouw en de
Gentiaan.
Groen:
Geel:

Clifford
Yenthe, Luuk

Nieuwe leerlingen
Vorige week maandag hebben we onderstaande nieuwe
leerlingen op de Trapeze mogen begroeten.
Acrobaten:
Riley
Orkest:
Julius, Sammy-Jo, Meaghan
Olifanten:
Melina, Maybritt
Leeuwen:
Faylin, Yasmine,Yessin
Tijgers:
Gwen, Berkay
Groen:
Mike
Geel:
Max
Hartelijk welkom allemaal en we hopen dat jullie je snel
helemaal thuis zullen voelen op de Trapeze!

Personeel
Gelukkig kunnen we u melden dat juf Karin weer helemaal
hersteld is. Vol enthousiasme is zij vandaag in de groep Clowns
begonnen op de Trapeze.
We wensen haar veel succes!!

Nieuwschooljaarsreceptie
A.s. vrijdag 14 september is de Nieuwschooljaarsreceptie.
Om 13.45 uur bent u van harte welkom in de groep van uw kind.
Hier kunt u nader kennismaken met de leerkracht, de leerlingen
en andere ouders.
Na deze gezamenlijke kennismaking, om ca 14.00 uur, bent u
in de gelegenheid om samen met uw kind de andere groepen te
bezoeken om ook daar de resultaten van het project
“Wereldweken” te bewonderen. Ook
zullen er in het kader van de Gezonde
school diverse gezonde hapjes uit de
diverse
landen
gepresenteerd
worden.
We hopen alle ouders en verzorgers
te mogen begroeten, uit ervaring
weten we hoe leuk uw kind het vindt
dat er volwassenen aanwezig zijn.

Informatieavond SVL
Op maandag 24 september is de jaarlijkse informatieavond
over de schoolverlatersprocedure.
Ouders van de leerlingen van de Schoolverlatersgroepen zijn
vanaf 19.15 uur van harte welkom in de personeelskamer voor
een kopje koffie of thee waarna om 19.30 uur de avond.
We geven informatie over de wijze waarop het advies tot stand
komt, en bespreken de
testen en onderzoeken die
de schoolverlaters krijgen.
Ook geven we een overzicht
van de verschillende types
van voortgezet onderwijs.
Ouders
en
verzorgers
krijgen
ruimschoots
de
gelegenheid tot het stellen
van vragen.

