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Di 21 t/m vrij 24 sept.
Wo 6 oktober
Wo 13 oktober

Kamp groep 8
Start Kinderboekenweek – thema: “Worden wat je wil”
Studiedag groepen 6, 7, 7/8 en 8 – leerlingen van deze groepen vrij

Beste allemaal,
Onze schoolverlaters en alle begeleiders genieten van het
schoolkamp op Texel. Gelukkig, het kon doorgaan. Lang was het
spannend maar het is gelukt. Ze hebben het geweldig daar,
vandaag stond een tocht op de garnalenboot op het programma
en morgen komen ze zo rond 13.00 uur alweer terug. Supermoe,
want zo is het altijd, maar vast en zeker met verhalen en
herinneringen die ze nooit meer vergeten!!
Zo heerlijk om weer een ‘gewone’ schoolweek te hebben. Durf het bijna niet uit te spreken
maar we draaien weer bijna zoals vroeger.
Nieuwe afspraken over wel of niet weer op het plein, in de school,
samen gymmen en nog veel meer worden momenteel besproken.
Morgen vindt u in de Social Schools-omgeving de nieuwe afspraken.
Eén ding is in ieder geval zeker: de afwijkende schooltijden houden we voorlopig nog aan.
Dus daar verandert nu niets aan!
Gisteren waren we met de middenbouw op Parnassia. Een studiedag. Zo fantastisch om
met elkaar in te kunnen zoomen op wat wij blijvend willen verbeteren
aan ons onderwijs. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen de
vrijheid voelt om te leren en de veiligheid om volgende stappen te
kunnen maken. En dan heb ik het niet alleen over de kinderen.
Op woensdag 13 oktober gaan we met de bovenbouw richting strand en
zullen ook met hen dit onderwerp gaan bestuderen.
Misschien wist u het al, misschien ook niet… In de herfstvakantie krijgen de kleutergroepen
en groep 2/3 een volledige make-over. Niet alleen zullen de lokalen geschilderd
worden en gaat de vloer in de was maar er komt een volledig nieuwe inrichting.
Dat betekent ook dat de lokalen voor de herfstvakantie helemaal leeg moeten zijn. En ja, het
‘oude’ meubilair zal verkocht gaan worden. Natuurlijk krijgt u de eerste keus.
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Momenteel werken we aan een goed plan om de (uit-)verkoop vorm te
geven. Nu de anderhalve meter ons gaat verlaten is er wellicht een
mogelijkheid om op de pleinen een ‘fancy-fair-achtige’ omgeving te maken.
Houd vrijdag 15 oktober vast vrij in uw agenda!

Volgens de laatste berichten komen er nog een paar mooie
nazomerdagen aan.
In de school ventileren we veel en merk ik toch ook dat het in
het gebouw ook frisser wordt en blijft. Het is uiteindelijk nu ook
herfst.
Een extra vest of trui meenemen is dan ook best een aanrader.

Voor nu wens ik u en jullie namens ons allen een gezellig nazomerweekend toe en tot de
volgende Weekbrief,
Met vriendelijke groet,
Nanda Klaassen
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