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Aan de ouders / verzorgers,
Punt van aandacht : Kinderen op school.
Regelmatig zijn er kinderen vóór 08:15 uur en vóór 13:00 uur op school. De leerkrachten van de
groepen zijn vanaf 08.15 uur in hun groep. En om 13.00 uur zijn er leerkrachten op het plein
aanwezig. I.v.m. toezicht en veiligheid is het niet aan te raden om uw kind voor deze tijden naar
school te brengen of te laten gaan.
Afwezigheid logopediste.
In week 36 (dinsdag 5 september) is de logopediste i.v.m. vakantie afwezig.
Informatie – avond groepen 1/2.
De informatie- avond van de groepen 1/2 is op donderdag 7 september.
Aanvang is 20:00 uur. We rekenen er op dat alle ouders van kinderen uit groep 1/2 komen.
Mocht u verhinderd zijn, laat dit de leerkracht a.u.b. even weten.
Afwezigheid juf Semiena.
Donderdag 7 september en vrijdag 8 september is juf Semiena afwezig.
Op donderdag zal meester Paul Hendrickx invallen en op vrijdag is gewoon juf Monique in de
groep.
Rots en Water & Kiezel en Druppel.
Vandaag 1 september hebben de kinderen van de groepen 4/5 & 6/7 hun eerste lessen van het
weerbaarheidsprogramma Rots en Water & Kiezel en Druppel gevolgd o.l.v. Alle Jan Heida. De
komende weken zullen zij op de vrijdagochtend nog verder mee gaan.
Op donderdag 7 september om 19:00 – 20:00 uur zal er een informatie-avond zijn voor de
ouders/ verzorgers van deze groepen. (zie info brief)
Juf Monique jarig.
Zondag 10 september is juf Monique jarig. Namens ons allen van harte gefeliciteerd !
Afwezigheid meester Radboud en meester Joop
Dinsdag 12 september zijn meester Radboud en meester Joop afwezig i.v.m. een vergadering
van het SWAP.
Opening schooljaar BMS
Woensdagmiddag 13 september is de officiële opening van het schooljaar van de BMS voor al
het personeel. Ook wij zullen daarbij aanwezig zijn.
BHV – cursus.
Woensdagmiddag 13 september zullen 4 leden van ons team de BHV-cursus volgen op de
Schakel te Hollum.
Afwezigheid meester Joop.
Donderdag 14 september is meester Joop afwezig i.v.m. een vergadering van de BMS.

Informatie-avond groep 5/6 & 6/7.
Donderdag 14 september is er voor de groepen 5/6 en 6/7 een informatie – avond.
Aanvang is 19:30 uur. We rekenen er op dat alle ouders van de groepen komen. Mocht u
verhinderd zijn, laat dit de leerkrachten a.u.b. even weten.
Viering groep 4/5.
Vrijdag 15 september verzorgt groep 4/5 de schoolviering met als thema: “Op reis”.
Aanvang is om 10:40 uur in de ontmoetingsruimte.
Luizenpluis.
Woensdag, 23 augustus, zijn de “luizenpluis-ouders” weer op school geweest. Er is geen
hoofdluis aangetroffen. Na de herfstvakantie komen zij weer ter controle. Blijft u intussen wel
goed controleren.
Krentenbaard.
Er is op school in de middenbouw melding gemaakt van krentenbaard.
Krentenbaard (impetigo) is een besmettelijke infectie van de huid. De infectie zit vaak rond de
neus of mond, maar kan ook vaak op het hele lichaam voorkomen.
De volgende hygiënische maatregelen kunnen helpen verergering en uitbreiding van de
krentenbaard tegen te gaan en besmetting van anderen te voorkomen:
Probeer aanraken of krabben van de wondjes te voorkomen. Zorg dat het kind regelmatig de
handen wast met gewone zeep. Houd de nagels schoon en kort.
Laat het kind een eigen handdoek gebruiken en neem elke dag een nieuwe handdoek.
Zorg dat mensen in de omgeving van het kind regelmatig de handen wassen.
Eventueel de dingen die het kind vaak aanraakt (speelgoed, deuren, trapleuning) een keer per
dag schoonmaken.
Vakantie lezen.
Mocht u thuis nog boeken hebben in het kader van vakantie lezen, wilt u deze dan komende
week bij juf Els inleveren.

Het volgende Braampje ontvangt u op vrijdag 15 september.
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