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Agenda:   
Di 05 september  - 14:15 uur - Startviering 
Vr 08 september  - Nieuwsbrief komt uit 
  - Meneer Engbert Koersen jarig 
Za  09 september - juf Henny jarig 
Ma 11 september - Informatieavond  - zie voor verdere info de Nieuwsbrief 
Di 12 september - Schoolreisje groep 3 t/m 6 – zie voor verdere info de Nieuwsbrief 
Wo 13 september - juf Mariëlle jarig 
Di  19 september - Prinsjesdag – Kinderen groep 7 en 8 naar Den Haag 
Wo 20 september - meester Jasper jarig 
Zo  22 september - juf Anke jarig 
Ma 25 september - Start met de oudergesprekken (info. via de leerkracht) 
Di  26 september - Team Studiemiddag – kinderen ’s middags vrij 
Do  05 oktober - Iris Studiedag – kinderen kunnen kiezen voor activiteiten in  

    IJsselmuiden (de Groenling) 
  
    
Vanuit de Directie  
De vakantie zit er weer op. De afgelopen week zijn we al druk bezig geweest om het één en 
ander weer op te pakken. De school is weer helemaal fris en schoon dankzij Dikkie, Aline en 
Hilde. Bedankt daarvoor, we genieten er volop van. De lokalen zijn weer opnieuw ingericht 
door de leerkrachten. Het onkruid is verwijderd, grote delen van het plein opnieuw gestraat 
en ook de hoofdingang heeft een beurt gekregen. Binnen is het alarmsysteem vernieuwd en 
zijn de eerste aanpassingen gemaakt voor de BSO. Kortom het schooljaar is begonnen en we 
hebben er best weer zin in. 
Ik hoop dat jullie ook allemaal een fijne vakantie hebben gehad. De kinderen zijn vandaag in 
ieder geval vol enthousiasme weer op school gekomen. Ook zij hebben er volgens mij weer 
zin in. 
 
Startviering 
Ik heb gemeend deze nieuwsbrief vandaag de deur uit te doen, om u uit te nodigen voor de 
startviering morgen 5 september. U bent van harte welkom bij deze viering. We starten om 
14:15 in het speellokaal. Het thema is: “Jij bent bijzonder”. Na afloop is er koffie/thee 
 
Verder in deze nieuwsbrief ook vast de agenda met voor u belangrijke data. 
Aanstaande vrijdag ontvangt u een volledige nieuwsbrief met meer informatie over 
verschillende zaken. 
 


