Nieuwsbrief augustus 2019

WELKOM schooljaar 2019-2020
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
De vakantie zit erop en het nieuwe schooljaar gaat morgen van start! Wij
hopen dat u een goede vakantie heeft gehad, waarin u volop heeft
kunnen genieten.
Wij heten de nieuwe kinderen Keesje, Denisse en Guido welkom in groep
1/2 en wensen hen veel leerplezier toe op De Singel.
En natuurlijk heten we ook onze nieuwe leerkrachten Renée Seton,
Dianne Leijten en Maureen Uitdewilligen welkom!! Juf Renée en juf
Dianne zijn de leerkrachten van groep 4 en juf Maureen is leerkracht van
groep 5.
Nieuwsbrief en kalender
Bij de start van een nieuw schooljaar, hoort ook een nieuwe kalender. Deze ontvangt u van
ons maandag. Ook onze digitale nieuwsbrief blijft u maandelijks ontvangen, aan het begin
van elke maand. Vanaf dit schooljaar zult u in de nieuwsbrief de algemene informatie vinden.
De groepsinformatie wordt alleen nog via Parro gedeeld. Het kan gebeuren dat er nog een
extra activiteit bijkomt, bijvoorbeeld de schoolfotograaf. Dit zal dan tijdig via Parro
gecommuniceerd worden en in de nieuwsbrief geplaatst worden, onder het bekende kopje
agenda.
Luizencontrole
Op woensdag 21 augustus staat de eerste luizencontrole gepland. Graag deze dag geen gel
in het haar.
Gym
De kleuters
Zij gymmen regelmatig in het speellokaal. Denkt u aan de gymschoenen? Het liefst
gymschoenen (met klittenband) en voorzien van naam, zodat de schoenen op school kunnen
blijven.
Groep 3
Zij gymmen op dinsdag en vrijdag tot de herfstvakantie in het speellokaal, Dan kunnen ze
eerst even wennen aan het omkleden. Na de herfstvakantie gaat groep 3 ook gymmen in de
gemeentegymzaal aan de Kerkring. Ze krijgen les van onze vakleerkracht juf Sharon.
Groep 4 t/m 8
Zij krijgen gymles van onze vakleerkracht juf Sharon. Zij gymmen op dinsdag
en vrijdag in de gemeentegymzaal aan de Kerkring te Willemstad. Geeft u uw
kind op deze dagen gymkleding en stevige gymschoenen (zonder zwarte
zool) mee?. Als uw kind niet mee kan doen met de gymnastiekles,
bijvoorbeeld vanwege een blessure, geeft u dit dan door aan de leerkracht.

Werkdagen juf Loeky
Vanaf dit schooljaar gaat juf Loeky op vaste dagen op een locatie werken. Voor de Singel is
dat maandag en donderdag. Natuurlijk kunt u haar ook altijd per mail benaderen of even
naar school bellen zodat u doorverbonden kan worden.
Kunstweek Fort Sabina
Van 9 t/m 15 september wordt er binnen de gemeente Moerdijk een kunst- en cultuurweek
georganiseerd. KOS (Kunst Op School) heeft ervoor gezorgd dat er van woensdag 11 t/m
zondag 15 september ruimte is voor het exposeren van kinderkunst.
Groep 1 t/m 5 krijgen een workshop op school, waarbij zij zelf kunst gaan maken. Groep 6
t/m 8 krijgt een workshop op Fort Sabina, waarbij zij installatiekunst gaan maken. De
gemaakte kunst zal worden geëxposeerd op Fort Sabina. Verdere informatie volgt.
Startgesprekken
Op 24 september staan de startgesprekken gepland. U krijgt dan de mogelijkheid om te
vertellen over uw kind. De vooraf ingevulde gespreksvragenlijst is de leidraad tijdens het
gesprek. Sterke punten van de leerling, maar ook lopende afspraken worden op die manier
benoemd en dat schept duidelijkheid wat betreft de verwachting van ouders naar school en
van school naar de ouders. Het gesprek zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen en wordt
in overleg met de leerkracht(en) en ouder(s) gepland.
Verjaardagen
12 augustus
14 augustus
16 augustus
19 augustus
26 augustus
27 augustus
30 augustus

Daniëlle Meijer Medina (groep 1/2)
Esmee Tanis (groep 1/2)
Roel van Beek (groep 7)
Johan Breure (groep 5)
Daphne Krijgh (groep 5)
Denisse Meijer Medina (groep 1/2)
Guido Luikenaar (groep 1/2)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

