Weekbrief 1A, 23 augustus 2019

Welkom!
Welkom (terug) op de Oranje Nassauschool! We hopen dat u en
jullie terug kunnen kijken op een mooie, ontspannen vakantie
en weer zin hebben om te beginnen.
Een bijzonder welkom aan de kinderen die maandag voor het
eerst naar de Oranje Nassauschool gaan. We hopen dat jullie je
snel thuis voelen!
In deze vroege editie van de weekbrief vindt u informatie die handig is bij de start van het schooljaar.
Volgende week vrijdag verschijnt er een korte weekbrief waarin ook de jarigen weer genoemd
worden.

In- en uitgaan van de school
Vanaf 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen alle kinderen naar hun klas; de leerkracht is daar dan
ook aanwezig. De bel op het plein gaat om 8.25 uur en dan moet iedereen naar binnen zodat we om
8.30 uur ook echt met de les kunnen starten. De ouders kunnen de school om 8.30 uur verlaten. De
deuren gaan dan ook weer op slot.
Ouders die hun peuter ‘s ochtends naar Dribbel brengen wordt vriendelijk verzocht via de
kleuteringang de school binnen te komen. De peuters die ’s middags Dribbel bezoeken, kunnen via
de hoofdingang naar binnen.
’s Middags worden de kinderen van groep 3- in elk geval tot de herfstvakantie- door hun juf naar het
tuinhek gebracht.
Als u een korte vraag of mededeling heeft, kunt u natuurlijk altijd even bij de leerkracht van uw kind
terecht. Wilt u de leerkracht uitgebreider spreken, dan is het handig om een afspraak te maken voor
ná schooltijd zodat er voldoende tijd is voor uw vragen of opmerkingen.
Als bijlage bij deze weekbrief ziet u op de plattegrond in welk lokaal uw kind komend jaar les heeft.

Fietsen
De kinderen van de groepen 8 kunnen hun fietsen kwijt op het pleintje voor het lokaal van meester
Job (de ingang richting de gymzaal). De kinderen van de groepen 3 t/m 7 kunnen hun fietsen stallen
op het schelpenpleintje. Er worden dus geen fietsen op het plein gestald. Bij de kleuteringang staan
ook fietsenrekken.
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Gymrooster
Het gymrooster ziet er als volgt uit:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
vrijdag

Groepen 3, 4, 5 en 6B
Groepen 6, 7 en 8
Groepen 7 en 8
Groepen 3, 4, 5 en 6A

De gymleerkrachten adviseren schoenen met stevige zolen die niet afgeven. Verder is het vanwege
de veiligheid noodzakelijk om ook vaste polsbandjes, evenals andere sieraden, voor de gymles af te
doen. Mochten polsbandjes niet af kunnen, dan kunnen kinderen er een zweetbandje omheen doen.
Wilt u uw kleuter ook weer gymschoentjes meegeven? De kleuters gymen op donderdag.

Lunch
Denkt u aan het meegeven van een gezonde lunch: boterhammen, eventueel fruit en iets te drinken
(het liefst drankjes zonder suiker)?

Etui
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen vanaf groep 3 na de vakantie een etui mee hebben met daarin
een schaar, kleurpotloden, een gummetje, een whiteboardstift (vanaf groep 4) en een liniaal? Graag
echt één etui dat in een laatje past. De kinderen van groep 8 gaan met een agenda werken.

Luizen(zakken)
Mochten er nog luizenzakken thuis zijn, wilt u die dan maandag meegeven?
Wilt u uw kind in het weekend nog even controleren op luis en het eventueel behandelen? In de
eerste schoolweek zullen de kinderen ook op school gecontroleerd worden.

Schoolmelk
U kunt uw kind abonneren op schoolmelk van Campina. Het snelste gaat dit via de site
www.campinaopschool.nl. Klik hiervoor op ‘aanmelden’. Op deze site kunt u ook wijzigingen
doorgeven als uw kind al schoolmelk drinkt. U kunt hiervoor klikken op ‘inloggen’.
Gevonden voorwerpen
Mocht uw kind nog spullen missen dan kunt u de komende week een kijkje nemen in de manden bij
de gymzaal. Kleine spullen als horloges en fietssleutels liggen de komende week op de Deel.

Afmeldingen
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan, wilt u dan tussen 8.15 en 8.30
uur naar school bellen zodat de leerkrachten bijtijds op de hoogte zijn?
Het telefoonnummer van de school is 023 5714325. Mocht er niet opgenomen kunnen worden, dan
kunt u een boodschap inspreken. De voicemail wordt op vaste tijden afgeluisterd.
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We wensen u allemaal nog een goed weekend en hopen iedereen maandag gezond en wel weer te
begroeten! We gaan er hopelijk weer een mooi schooljaar van maken. Ons team heeft er zin in!

Met een vriendelijke groet,
het team van de Oranje Nassauschool
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