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Nieuw jaar, een schone lei...
Het nieuwe jaar voelt voor mij als “opgeruimd zijn”. Weer een heel jaar dat voor je ligt en waarin je
weer een nieuwe frisse start mag maken. Een start waarin we alle leerlingen en ouders weer met een
open vizier verwelkomen en weer zin hebben om nieuwe ontwikkelingen door te maken, leerlingen te
zien stralen en te genieten van al het moois wat 2020 voor ons in het verschiet heeft. Genieten jullie
weer met ons mee?

De instroomgroep
Onze groepen 1-2 beginnen weer lekker vol te stromen. Omdat het einde van deze instroom nog niet
in zicht is, starten we per 1 februari 2020 een instroomgroep in het blauwe lokaal. In deze groep
stromen de leerlingen in die 4 jaar worden en juf Mirella en juf Laura zullen deze groep leiden. Ook zal
deze groep regelmatig bezoek krijgen van andere leerlingen van groep 1 en 2 zodat de huidige
groepen ook de nodige ruimte hebben om de leerlingen de aandacht te geven die zij verdienen. Al
met al weer een fijne win-win situatie.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Het lijkt nog heel ver weg maar vanaf nu zijn we achter de schermen alweer bezig met het schooljaar
2020-2021. Om een goed beeld te krijgen van het aantal leerlingen dat in het schooljaar 2020-2021
instroomt, willen we alle ouders die een kind hebben dat volgend schooljaar 4 jaar wordt, vragen om
hun kind in te schrijven. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het aanmeldingsformulier. Dus is uw
kind 2,5 of 3 jaar? Meld hem of haar dan aan via het inschrijfformulier dat ook via onze website te
downloaden is of dat je kunt ophalen bij Ria (op kantoor).

Agenda voor de maand januari
Woensdag 8 januari
Maandag 27 januari
Woensdag 29 januari

Mad science show voor groep 3 t/m 8
Start toetsweken Cito t/m 7 februari
Gouwzeeparade groep ½ geel, 3, 6

