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Jaargang 26

nummer 02 extra

09 september 2015

EXTRA INFO EERSTE SCHOOLWEKEN
Geachte ouders;
In de Heksenketel heeft u kunnen lezen dat onze Jaarkalender pas op 1 oktober zal verschijnen, dit in
verband met het dan bekend maken van de nieuwe schooltijden per 1 januari a.s.
Dit betekent wel dat u belangrijke info voor de eerste weken nog niet ontvangen heeft.
We geven u deze info hierbij:

Maandag 14 september
Informatie-avond voor de groepen 3 t/m 7.
Bij wijze van proef willen we dit jaar de opzet van de informatie-avond aanpassen. Het idee komt via
andere scholen waar dit goed bevalt. Uiteraard horen we naderhand ook graag uw bevindingen!
De bedoeling is dat ouders én kinderen in de vorm van een vrije inloop naar school komen binnen
de gegeven tijd. U kunt kennismaken met de leerkrachten en andere ouders die er op dat moment
zijn. De kinderen leiden hun ouders in de klas rond en laten alles zien. U kunt natuurlijk met uw
vragen bij de leerkracht terecht.
Tijd groepen 3 en 4: 18.30 – 19.30 uur.
Tijd groepen 5 – 6 – 7: 19.15 – 20.15 uur.

Donderdag 17 september
Informatie-avond voor de groepen 1-2 en 8.
Voor de kleutergroepen en groep 8 houden we de organisatie zoals deze was. We verwachten de
ouders (zonder hun kind) graag op de opgegeven tijd.
Voor groep 8 is hiervoor gekozen omdat de leerkracht de ouders apart wil informeren over het
Voortgezet Onderwijs, dit is niet uitvoerbaar tijdens een inloop. Het is informatie die voor de
kinderen in deze vorm ook niet zo interessant is.
Tijd groepen 1-2:
Tijd groepen 8:

18.30 – 19.30 uur.
19.30 – 20.30 uur.

Woensdag 23 september
Sportdag voor de groepen 1-2
De sportdag wordt gehouden bij Boeimeer, sportpark Heksenwiel.

Donderdag 24 september
Sportdag voor de groepen 5 en 6
De sportdag wordt gehouden bij Boeimeer, sportpark Heksenwiel.

Vrijdag 25 september
Schoolfotograaf
De fotograaf is de hele dag aanwezig om foto’s van kinderen en groepen te maken.
Foto’s van broertjes en zusjes worden gemaakt van 15.15 – 16.00 uur. Kinderen die nog niet op
school zitten en/of broertjes/zusjes die in het VO zitten kunnen dan ook op de foto.

Maandag 28 september
Ouderinloop
U bent om 15.15 uur welkom om met uw kind in de klas te komen kijken!

Woensdag 30 september
Sportdag voor de groepen 3 en 4
De sportdag wordt gehouden bij Boeimeer, sportpark Heksenwiel.

Donderdag 1 oktober
Sportdag voor de groepen 7
Verschijnen Jaarkalender
- De sportdag wordt gehouden bij WDS ’19, sportpark Ganzerik. (andere locatie dan groep 1-6!)
- Verschijnen van de Jaarkalender.

Vrijdag 2 oktober
Sportdag voor de groepen 8
- De sportdag wordt gehouden bij WDS ’19, sportpark Ganzerik. (andere locatie dan groep 1-6!)

Voor alle sportdagen gelden de normale schooltijden.
U ontvangt per groep nog nadere info inzake vervoer, eten/drinken, BSO en kleding.
De sportdagen van de groepen 1 t/m 6 zijn sportdagen voor alléén onze groepen van Burgst.
De sportdagen voor de groepen 7 en 8 zijn sportdagen voor álle groepen 7 en 8 van de basisscholen
in de Haagse Beemden.
Alle sportdagen worden verzorgd door medewerkers en studenten van OSHB.

