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We zijn er weer helemaal klaar voor! 
Nadat iedereen enthousiast heeft verteld over zijn /haar 
vakantie zijn we al  weer druk bezig geweest om het (nieuwe) 
lokaal mooi in te richten en de lessen voor de komende 
periode voor te bereiden. Alle leerkrachten hebben erg veel 
zin om in hun nieuwe groep te starten. 
 
Gisteren hebben we onze eerste studiedag gehad. We hebben 
uitleg gekregen over onze rekenmethode en hebben het 
eerste blok samen voorbereid. Gaandeweg het jaar volgen er 
meer studiedagen over het rekenen en andere zaken (zie 
jaarplan) 
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Ongelukje 
Juf Ellen C uit groep 3 heef helaas haar enkel gebroken in de  
vakantie tijdens haar verblijf in Frankrijk. Ze is de eerste weken 
niet in staat  om voor de groep staan. Zij zal de komende 
weken vervangen worden door juf Renee Hartemink. Juf Astrid 
is maandag tijdens de inloop ook aanwezig. 
 

Gevonden voorwerpen 
Op de voetbaltafel liggen de spullen die voor de vakantie zijn 
vergeten. Graag meenemen. Vrijdag gaan deze naar de 
kringloop. 

 
 

Slofjes of sokken in de school na de vakantie (herinnering) 
Na het buitenspelen hebben kinderen vaak zand en modder aan hun schoenen. Natuurlijk 
worden de voeten netjes geveegd en zijn er goede matten in de school. Maar met ruim 200 

 

Eerste schooldag 
Spreken we af tijdens de vergadering morgen. 
 

Inloop 
We beginnen maandag direct met een inloop door de hele 
school. U bent van harte welkom van vanaf 8.20 tot 8.35. U 
kunt dan samen met uw kind een kijkje nemen in de nieuwe 
groep. 
 

Nieuwe vloeren in de gang 

  
Door de hele school hebben we een nieuwe vloer gekregen. 
Het is erg mooi geworden!  
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kindervoeten komt er altijd zand en aarde het schoolgebouw binnen. Dat is geen verrassing. 
De afgelopen tijd hebben de kleuters sloffen of sokken gedragen in de klas. De schoenen 
bleven bij de kapstok staan. Het resultaat was veel minder vuil in de klas. Dit scheelde enorm 
in het schoonmaken van de vloer en is ook beter voor de nieuwe vloeren. Bovendien vonden 
de kinderen het heel fijn en gezellig om sloffen of sokken te dragen. Omdat dit zo goed 
bevallen is zijn nu ook de kinderen van groep 3 t/m 8 uitgenodigd om sloffen of sokken 
(schoeisel dat zij niet buiten dragen) te gaan dragen op school. We starten hier mee na de 
zomervakantie. Dan zijn alle vloeren in de school vervangen. We adviseren sloffen of sokken 
met een anti-slip zool ivm de gladde vloeren.  
 

Reünie (herinnering) 
Op 10 september is op school onze reünie voor oud-leerlingen ivm ons 100-jarig bestaan. 
We hebben al aardig wat aanmeldingen van oud-leerlingen  die willen komen. 
We zijn dringend op zoek naar ouders die willen helpen met de voorbereidingen voor de 
reünie.  Aanmelden kan bij mij (b.radstake@pcbovoorst.nl) 
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Volgende nieuwsbrief 
Vrijdag 2 september  
 
     


