Start van het schooljaar!
Balk, 29 augustus 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s) van ‘t Hazzeleger,

Hoi, we springen in het GOUD!
Na een zomerse vakantie springen we aanstaande
maandag het nieuw schooljaar in!
We starten aanstaande met de GOUDEN Weken. Daarbij
ligt het accent op groepsvormende activiteiten. In elke
groep wordt aandacht besteed aan het (opnieuw) met
elkaar kennis maken. We staan ook stil bij wat de
kinderen dit jaar gaan leren en we gaan ook al lekker aan
de slag met o.a. taal, rekenen en lezen. Natuurlijk mogen
de kinderen ook nadenken over eigen leerwensen en
doelen voor dit schooljaar.
Daarnaast ondernemen we nog aantal gezamenlijke
activiteiten met de hele school!

Hieronder vindt u alvast de data van de kalender t/m de herfstvakantie:
DATUM
Maandag 3 september
Woensdag 5 september
Donderdag 6 september
Woensdag 12 september
Dinsdag 18 september
Dinsdag 18 en donderdag 20
september
Woensdag 19 september
Woensdag 26 september
Week van 24 t/m 28 september
Donderdag 27 september
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 19 oktober
Maandag 30 oktober

ACTIVITEIT
Start schooljaar met feestelijke inloop en koffie/thee (8.15-8.30 uur)
Gezamenlijke creatieve opdracht groep 1 t/m 8
Gezamenlijke picknick (lunch) groep 1 t/m 8
Start muzieklessen groep 1 t/m 8
Start workshoplessen dans groep 1 t/m 8
Startgesprekken (uitnodiging volgt nog; intekenen via de Parro app)
Leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. Dalton scholing (Houses &
Labs)
Start verkoop Kinderpostzegels
Verkiezingsweek leerlingenraad
Informatie avond groep 1/2 en 2/3
Start Kinderboekenweek, thema Vriendschap
Dierendag
Start herfstvakantie; leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Leerlingen zijn gehele dag vrij i.v.m. Dalton scholing (Houses & Labs)
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Praktische informatie / afspraken voor komend schooljaar
Opening nieuwe schooljaar
Aanstaande maandag hebben we vanaf 8:15 uur inloop op het bovenbouwplein en zijn alle
ouders/verzorgers van harte welkom om samen met hun kind(eren) het GOUD in te springen! Om
8.30 uur staat de koffie/thee klaar en is het nieuwe schooljaar begonnen.

Inloop woensdagochtend en koffie ochtend
Iedere woensdagochtend bent u van harte welkom om samen met uw kind(eren) in de klas te
komen kijken. Het kind mag dan laten zien waar hij/zij trots op is.
En 4 keer per jaar organiseren we een koffie ochtend op de woensdag met een inhoudelijk thema.
Hieronder vindt u alvast de data:
 Woensdag 14 november 2018;
 Woensdag 23 januari 2019;
 Woensdag 3 april 2019;
 Woensdag 5 juni 2019.

De lessen beginnen om 8.30 uur
De schooldeur gaat om 8.20 uur open en om 8.25 uur gaat de 1ste bel. De lessen in alle groepen
starten om 8.30 uur. Daarom willen we graag dat de kinderen uiterlijk om 8.25 uur op school zijn,
zodat de lessen op tijd kunnen starten.

Verlof aanvragen
U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind(eren). Wij mogen het verlof alleen
toekennen, wanneer de aanvraag valt onder de leerplichtwet. Meer informatie hierover vindt u op
onze website: http://hazzeleger.nl/Ouders/820-P-verlofaanvraag-and-leerplicht
Het aanvraagformulier vindt u ook op onze website: http://hazzeleger.nl/Contact/1-F-aanvraag-verlof-formulier

Communicatie via Parro app & per mail
Afgelopen schooljaar zijn we gestart met de Parro app en deze gebruiken we voor het inplannen
van de gesprekken en voor het delen van foto’s/info over activiteiten in de klas. Per mail ontvangt
u de nieuwsbrieven en informatiebrieven.
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Gymnastiek
De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben op maandag en donderdag gymnastiek. De kinderen van
groep 1 t/m 3 gaan naar het speellokaal. Graag de gymkleding en gymschoenen aanstaande
maandag al meenemen. Gymkleding en schoenen zijn verplicht om deel te kunnen nemen aan de
gymles.
Groep 6/7 en groep 8 mogen ’s ochtends rechtstreeks naar de gymzaal fietsen.

Aanstaande maandag vervalt de gymles van groep 6/7.
Hieronder vindt u de gymtijden voor het komende schooljaar:
Maandag
8.30 uur
9.15 uur
10.15 uur
11.00 uur

Groep 6/7
Groep 5/6
Groep 4
Groep 7/8

Donderdag
08.30 uur
09.15 uur
10.00 uur
10.45 uur

Groep 8
Groep 4
Groep 5/6
Groep 6/7

Veilig naar school & parkeren in de vakken
Hieronder vindt u tips van de verkeerscommissie:
 Laat de kinderen als het kan met de fiets of lopend naar school
gaan.
 Mocht u de kinderen wel met de auto brengen, zet ze dan vlot
af.
 Voor de doorstroming is het handig wanneer u vanaf de Jelle
Meineszleane naar de school rijdt en dan een blokje om rijdt via
de Jelle Wissesstrjitte.
 Moet u wel even met uw kind mee naar binnen, zet dan zoveel
mogelijk uw auto in een parkeervak, tussen de lijnen.
 Niet parkeren op de stoep en langs het rode lint.

Graag maandag weer mee naar school nemen!
 Gymkleding & schoenen
 Boeken uit de leestas
 Luizenzak

Nog een zonnig weekend gewenst en tot maandag!
Met vriendelijke groeten,

Het team van ‘t Hazzeleger

