O.B.S. DE WATERLELIE

nieuwsbrief
In dit nummer:
De laatste schooldag

1

Bloemenactie

1

Mijn school

2

Afscheid juf
Marianne

Juli 2018

De laatste schooldag
Het is alweer bijna zo ver. De vakantie is in zicht, dus de laatste schooldagviering komt eraan!
Om de vakantie goed in te luiden organiseren we dit jaar op donderdag 19
juli voor de hele school een vossenjacht.
Bij een vossenjacht lopen verschillende verklede mensen rond door de
wijk, groepjes kinderen moeten dan al deze "vossen" zoeken om hun
handtekeningen te verzamelen.
De vossenjacht is in de morgen van 9.30 uur tot ongeveer 11.00/11.30
uur, ‘s middags is er nog een verrassing is op het plein.

Volgend schooljaar 3

Nieuwe leerlingen
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Belangrijke data juli:

5: Schoolfotograaf
9: Rapporten mee
10 en 12 : Rapportgesprekken
11: Studiedag kinderen
vrij
20: Laatste schooldag
23 juli t/m 31 augustus:
Zomervakantie

Bloemenactie
De bloemenactie van de OR was een groot succes. Het was een flinke
klus voor de OR waarvoor we hen langs deze weg nog hartelijk willen bedanken. Deze actie maakt het mogelijk dat er voor de kinderen weer leuke
dingen gerealiseerd kunnen worden. In de eerste plaats is er 300 euro
naar “Samenloop voor Hoop” gegaan. Tevens is er op de laatste schooldagviering een leuk verrassing voor alle kinderen.
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Ouderportaal Mijn school
Als school vinden wij het belangrijk om op een duidelijke en eenvoudige manier met onze ouders te communiceren. Tot nu toe informeerden we jullie via deze nieuwsbrief, de klassennieuwsbrief en andere
brieven via de mail.
Ouderportaal MijnSchool
Vanaf het nieuwe schooljaar starten wij met het ouderportaal MijnSchool. Via het ouderportaal zullen we
jullie op de hoogte houden van al het schoolnieuws. In het portaal vind je berichten, fotoalbums, een kalender en uitnodigingen voor oudergesprekken . Verder kunt u er wijzigingen doorgeven, bijvoorbeeld bij
verhuizing.
Hoe log ik in?
U krijgt een eigen account voor het ouderportaal. Op 17-07-2018 ontvangt u een e-mail met daarin uw
inloggegevens. Via https://13HB00.mijnschool.nl kunt u naar de loginpagina gaan.

Afscheid juf Marianne
Juf Marianne heeft jaren met veel plezier bij de peuterspeelzaal naast ons gewerkt. Ze was voor ons een
fijne collega. Maar ze gaat ons helaas verlaten. Ze heeft besloten te stoppen met werken.. We zullen
haar missen maar wensen haar natuurlijk ook heel veel plezier met haar man, kinderen en kleinkinderen.
Op dinsdag 17 juli viert ze haar afscheid. Wilt u haar graag nog even de hand schudden dan kan dat die
dag van 11.45 tot 12.15 op de peuterspeelzaal. Graag tot ziens!
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Volgend Schooljaar
Graag willen we u op de hoogte stellen van de groepsindeling voor volgend schooljaar. We gaan helaas
weer afscheid nemen van een aantal collega’s en er komen weer nieuwe collega’s bij. Juf Sanne (groep
1/2B, juf Agnes (groep 1/2A), juf Moniek (groep 1C) en juf Suzanne (groep 3) zullen volgend jaar niet
meer op onze school les geven. We gaan ze missen en bedanken hun voor hun inzet Juf Sanne, juf Agnes, en juf Suzanne hebben een baan elders gevonden. We wensen hen veel plezier met de nieuwe
functie. De indeling voor volgend schooljaar ziet er als volgt uit:
Groep 1/2A

maandag t/m donderdag juf Greetje

Groep 1/2 B

maandag t//m donderdag juf Erna

Groep 3 A

maandag en dinsdag juf Ilona
woensdag t/m vrijdag juf Gerda

Groep 3 B

maandag t/m vrijdag juf Esther Dijkman

Groep 4

maandag t/m woensdag juf Janet
donderdag en vrijdag juf Allies

Groep 5

maandag en dinsdag juf Bianca
woensdag t/m vrijdag juf Annelot

Groep 6

maandag t/m donderdag juf Ellen
vrijdag juf Yvonne

Groep 7

maandag t/m vrijdag juf Esther Coenraadts
dinsdag middag juf Kirsten

Groep 8

maandag t/m vrijdag meester Jeroen
donderdagmiddag juf Kirsten

Zoals u wellicht gezien hebt zijn er twee nieuwe namen. Juf Greetje en juf Kirsten. Alhoewel juf Kirsten
vanaf februari al bij ons aan het werk is in groep 1C. Nu nog op invalbasis en nu vast. We zijn erg blij dat
ze ons team komen versterken. Vanwege de groepsgrootte hebben we gekozen voor twee groepen 3.
Wellicht gaan we na de kerst of na de voorjaarsvakantie de kleutergroepen splitsen en voegen we de
groepen 3A en 3B weer samen.

Belangrijke data september:
De nieuwsbrief van o.b.s. De Waterlelie verschijnt op
onderstaande data.
Voor het schooljaar 2017-2018 is dat op:

3 : Eerste schooldag

7 september

7 december

8 maart

5 oktober

11 januari

5 april

2 november

1 februari

31 mei

5 juli
Wij proberen de nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en voor u als lezer aantrekkelijk te maken, maar…..
Heeft u een artikel voor de nieuwsbrief of een onderwerp waarover u graag iets in de nieuwsbrief wilt lezen,
dan kunt u daarover contact opnemen met Marina Wildeboer. m.wildeboer@sooog.nl

www.obsdewaterlelie.nl
obsdewaterlelie@sooog.nl
0597—354404

Nieuwe leerlingen
Op deze plek vindt u altijd een
overzicht van leerlingen die in
deze maand nieuw op school komen.
Ramon

groep 1

Chelsea

groep 1

Serena

groep 1

Mayson

groep 1

Wij wensen hen veel plezier op
De Waterlelie!!

