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VANUIT DE DIRECTIE 

Inmiddels zijn we alweer twee weken aan de 

slag. Ik vond het erg fijn te ervaren dat er zo 

veel belangstelling was voor onze informatie 

avonden. Goed om elkaar weer live te mogen 

begroeten.  

 

Binnenkort kunt u zich inschrijven voor de ken-

nismakingsgesprekken met de leerkrachten van groepen 3 tot en met 8.  

Voor de groepen 1-2 geldt dat niet omdat de leerkrachten bij alle kinderen op huisbezoek 

gaan. Samen met ouders wordt gekeken naar een geschikt moment. 

 

Alle klassen hebben inmiddels een klassenouder dit is het eerste 

aanspreekpunt voor de leerkracht als er iets georganiseerd gaat 

worden.  

Ook andere hulpouders hebben zich weer volop gemeld. Of het 

nu gaat om helpen bij de sportdag of lezen met kinderen, het is 

altijd goed om extra hulp te hebben. Tevens geeft het u de gele-

genheid uw kind in de schoolse situatie mee te maken. Dus mocht 

u zich op de een of andere manier nog willen inzetten voor school? Meld het bij de groeps-

leerkracht.  

 

Afgelopen dinsdag zijn de stagiaires  weer begonnen, verderop in de memo kunt u zien wie 

het allemaal zijn. Super dat steeds meer jongeren ervoor kiezen om stage te lopen op een 

montessori basisschool.  

 

Noteer alvast in uw agenda dat dinsdag 5 oktober een vrije dag is voor alle kinderen. Dit is 

een gezamenlijke studiedag voor alle scholen van Xpectprimair.  

 

Rest mij u een fijn nazomerweekend toe te wensen. 

Mede namens het team 

Conny Rijnen 

AGENDA 

Datum        Gebeurtenis  

Maandag 27 september    Sportdag 

Dinsdag 5 oktober    Studiedag, alle leerlingen vrij  

Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober  Herfstvakantie 

Maandag 1 t/m vrijdag 5 november  Studieweek, alle leerlingen vrij 
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VERBOUWING 

Deze week wordt begonnen met het vervangen van de toiletten, dat zal wat ongemak ople-

veren binnen en buiten de school. Het hoort erbij, maar we krijgen er 

iets moois voor terug. Een gedeelte van de parkeerplaats is afgezet 

voor hun materieel. Het is sowieso erg druk met auto's op dat kleine 

stukje. Mijn advies is om aan de andere kant van de gymzaal te parke-

ren, daar is ruimte genoeg. Bedankt alvast.  

SPORTDAG 27 SEPTEMBER 

Het nieuwe schooljaar starten we lekker sportief met een sportdag! Maandag 27 september 

gaat de bovenbouw sporten op de voetbalvelden bij SV Reeshof. De kinderen gaan in teams 

de sportieve strijd tegen elkaar aan. Ze hebben mogen kiezen tussen 

hockey en voetbal. Na diverse wedstrijden wordt er ‘s-middags afge-

sloten met een echte finale! De teams hebben allemaal een kleur en 

het zou leuk zijn als ze ook in die kleur naar de sportdag komen. 

Mocht het niet lukken, is dat natuurlijk geen probleem. Geef uw kind 

sportkleren aan en zorg voor dat ze een bidon bij zich hebben. Op 

het sportterrein kunnen ze die dan steeds weer vullen. Misschien is 

een handdoek ook prettig, want er zal wel gezweet worden. 

Het is niet de bedoeling dat er voetbalschoenen gedragen worden. Voor hockeysticks  wordt 

gezorgd, dus die hoef je zelf niet mee te nemen 

 

Voor de groepen 1 tot en met 4 is er een sport- en spelletjesdag op school georganiseerd. De 

kinderen gaan in groepjes met een begeleider diverse spellen doen. Ze mogen het tegen 

elkaar opnemen, maar ook tegen andere groepjes. Geef de kinderen lekker zittende kleren 

aan, waar ze goed in kunnen bewegen. Na de grote pauze gaan we met de kinderen naar 

de sportvelden van SV Reeshof, waar ze de andere kinderen mogen aanmoedigen die de 

finale spelen! Dan sluiten we de sportieve dag gezellig met z'n allen af. 

 

We starten en eindigen de dag op school. 

KENNISMAKINGSGEPREKKEN 

De kennismakingsgesprekken voor de groepen 3 t/m 8 vinden plaats in 

week 40 en 41. Deze zijn zonder de kinderen. Het doel van dit gesprek is 

om het kind nog beter .te leren kennen, zodat we goed kunnen afstem-

men op wat hij/zij nodig heeft.  

We vinden het heel belangrijk om vanuit ouders informatie te krijgen over 

jullie kind(eren). Ouders zijn experts als het gaat om hun eigen kind. 

Vanaf 25 september kunt u via de app inschrijven voor een gesprek, het inschrijven sluit op 1 

oktober. Gezinnen met 2 of meer kinderen kunnen inschrijven vanaf 24 september. U ont-

vangt hiervoor van de leerkracht een uitnodiging.  
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STAGIAIRES 2021-2022 

 

Hieronder ziet u in welke  groepen de stagiaires aanwezig zijn. 


