Start van het schooljaar!
Balk, 1 september 2017

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

We gaan voor een KEI-LEUK schooljaar!
Nadat we allemaal genoten hebben van een heerlijke zomerse
vakantie zijn we klaar om het nieuwe schooljaar in te stappen!
We starten aanstaande maandag (4 september) met de Gouden
Weken. Daarbij ligt het accent op groepsvormende activiteiten. In
elke groep wordt aandacht besteed aan het (opnieuw) met elkaar
kennis maken. Dit doen we onder andere door spelletjes en veel
samenwerkopdrachten te doen. We stellen samen de groepsafspraken op en
maken hier een poster van voor in de klas. 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 wereldoriëntatie. Natuurlijk mogen de kinderen ook
nadenken over eigen leerwensen en doelen voor dit schooljaar.
Het thema van het schooljaar 2017-2018 is “We gaan voor een KEI-LEUK
schooljaar!”
We vragen de kinderen om maandag een KEI (10 cm) mee te nemen naar
school, om te kunnen beschilderen.
Daarnaast ondernemen we nog aantal gezamenlijke activiteiten met de hele school!
Hieronder vindt u alvast de data van de kalender t/m de herfstvakantie. De belangrijke data voor
ouders/verzorgers zijn vetgedrukt.
Maandag 4 september
Dinsdag 5 september
Woensdag 6 september
Vrijdag 15 september
Woensdag 13 september
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
Week van 25 t/m 29 september
Woensdag 27 september
Maandag 2 oktober
Woensdag 4 oktober
Vrijdag 13 oktober
Vrijdag 20 oktober
Maandag 30 oktober

Start schooljaar met feestelijke inloop en koffie/thee (8.15-9.00 uur)
Gezamenlijke creatieve opdracht groep 1 t/m 8
Gezamenlijke picknick groep 1 t/m 8
Verjaardag juf Elly en juf Ellen
Straatvoetbaltoernooi
‘KEI-spel op het plein groep 1 t/m 8
Schoolfotograaf
Ouder-kind-gesprekken
Verkiezingsweek leerlingenraad
Schoolkorfbaltoernooi
Nieuwjaarsborrel met presentaties in de klas 18.30-19.30 uur
Start Kinderboekenweek met als thema ‘Gruwelijk eng’
Voorleeskampioenschappen
Start herfstvakantie; leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Dalton studiedag; leerlingen zijn gehele dag vrij

Verder informeren we u graag over een aantal praktische zaken/afspraken op school:
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Ouders/verzorgers zijn welkom!
Op ‘t Hazzeleger zijn we blij met de grote betrokkenheid van ouders/verzorgers. Het komende schooljaar
hebben we dan ook verschillende momenten waarbij u van harte welkom bent op school!

Opening nieuwe schooljaar
Aanstaande maandag hebben we vanaf 8:15 uur inloop en zijn alle ouders/verzorgers welkom om samen
met uw kind(eren) een KEI-LEUK schooljaar in te ‘stappen’. Vervolgens staat de koffie/thee klaar en openen
we het nieuwe schooljaar met elkaar!

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 vier keer per jaar organiseren we een koffie ochtend op de woensdag met een inhoudelijk thema.
Hieronder vindt u alvast de data:
 Woensdag 8 november 2017;
 Woensdag 6 december 2017;
 Woensdag 4 april 2018;
 Woensdag 6 juni 2018.

Inloop groep 1/2 en 2/3
Dit schooljaar starten we ’s ochtends met een inloop bij groep 1/2 en 2/3. Op dinsdag t/m vrijdag gaan de
kinderen bij binnenkomst gelijk aan de slag in de klas met een opdracht. De kinderen hoeven dan niet op
elkaar te wachten in de kring en kunnen betekenisvol aan het werk. Op de maandag starten we wel met
een vertelkring om 8.30 uur.
Vanaf 8.20 uur is de deur open en kunt u naar binnen. Om 8.30 uur start de leerkracht met de les en gaan
de ouders/verzorgers weer naar buiten.

De lessen beginnen om 8.30 uur
Dat betekent dat de leerlingen om 8.25 uur op school aanwezig moeten zijn. Om 8.25 uur gaat namelijk de
bel en om 8.30 uur starten de lessen. Daarom willen we u vragen om uw kinderen op tijd naar school of in
de klas te brengen. Vanaf groep 3 haalt het kind de tijd in na schooltijd, wanneer hij/zij na een 2de
waarschuwing weer te laat is.

Kriebelcontrole
Er staat de komende week gelijk weer een kriebelcontrole (luizen) gepland.

Gymnastiek
We starten komende week gelijk weer met gymnastiek. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben op
maandag en donderdag gymnastiek. De kleuters 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.
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Hieronder vindt u de gymtijden voor het komende schooljaar:
Maandag
Donderdag
09.15 uur
Groep 5/6
08.30 uur
Groep 8
10.15 uur
Groep 6/7
09.15 uur
Groep 6/7
11.00 uur
Groep 8
10.15 uur
Groep 5/6
13.00 uur
Groep 3/4
13.00 uur
Groep 3/4*
*Groep 3/4 start donderdag 7 september met gymnastiek

We zoeken nog ouders/verzorgers die groep 3/4 willen begeleiden bij de route naar de sporthal. Kunt u
een paar keer of structureel begeleiden, dan kunt u dit doorgeven aan Elly Smink. Alvast dank!

Veilig naar school & parkeren in de vakken
Hieronder vindt u nogmaals de 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.

Nog een fijn weekend en tot maandag!
Met vriendelijke groeten,

Het team van ‘t Hazzeleger

