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Beste ouders/verzorgers,
Opening schooljaar
Maandag 27 augustus is het zover, het nieuwe schooljaar gaat van start! Wij hebben er veel
zin in. We hopen de kinderen ook! U kunt a.s. maandag om 08:30 uur mee naar binnen te
gaan om te kijken hoe de kinderen erbij zitten in hun nieuwe lokaal. Daarnaast is het open
huis. In de hal van de school is er onder het genot van een kopje koffie/thee ruimte voor
ontmoeting. Maandag zullen we met de kinderen samen bidden en de Here vragen om zijn
zegen voor het komende schooljaar. ’s Middags hebben we een stoepkrijtwedstrijd en krijgen
alle kinderen een lekker ijsje van de Spatel. We hopen u a.s. maandag te ontmoeten.
Kunstroute
Dit jaar doet onze school mee met de kunstroute op vrijdag 14 en zaterdag 15 sept.
Vrijdagmiddag om 15.00 uur openen we de kunstroute. Het leerlingenorkest van Excelsior
houdt deze dag vanaf 17.00 uur haar repetitie in het speellokaal van de school. En ook
enkele andere muzikanten zullen op vrijdag en zaterdag enkele muziekstukken laten horen.
In de school hangen kunstwerk van alle kinderen en is het werk te bewonderen van 3
verschillende kunstenaars. Ook hebben we een muzikale quiz die alleen op te lossen is als u
de hele school heeft doorlopen. We hopen u allen te mogen begroeten om van al het werk
te komen genieten. Tijden: vrijdag van 15.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur
tot 17.00 uur.
Herinnering aangepaste schooltijden
In onderstaand schema ziet u de schooltijden voor dit schooljaar. Deze gelden voor alle
groepen.
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Luizencontrole
Dinsdag 28 augustus hebben we weer een luizencontrole op school. We doen dit na elke
vakantie om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Alvast bedankt, luizenmoeders voor
jullie hulp!
Jaarboekje
In de eerste schoolweek krijgt u het jaarboekje thuis (via uw oudste kind). Hierin vindt u o.a.
de jaarkalender, namenlijst en psalmlijst.
Informatieavond
Donderdag 6 september is de informatieavond voor alle groepen. Deze avond start om 19:00
uur. In elke groep krijgt u via de juf of meester informatie over het reilen en zeilen in de klas.
We doen één ronde informatie. Wilt u meerdere groepen bezoeken, dan kunt u zich als
ouders opsplitsen of een keuze maken welke groep u het liefst bezoekt.
Schoolfotograaf
Vrijdagmorgen 7 september a.s. komt de schoolfotograaf. U krijgt hier t.z.t. meer informatie
over en kunt deze datum alvast in uw agenda zetten.
Luistergesprekken
Uw kind is ons een zorg! Om goed onderwijs te kunnen geven hebben school en ouders
elkaar nodig. We hebben een gemeenschappelijk belang: de ontwikkeling van uw kind! Aan
het begin van dit schooljaar willen we daarom starten met het voeren van luistergesprekken.
U kunt als ervaringsdeskundige kunt veel informatie over uw kind geven dat het onderwijs ten
goede komt. Daarom vinden we samenwerking, afstemming en wisselwerking tussen school
en ouders belangrijk. We willen graag van u horen wat u van belang vindt voor de leerkracht
om te weten. Voor ons is die informatie “gratis advies”! U krijgt binnenkort een vragenlijst en
rooster toegestuurd. Zo kan het gesprek vlot van start gaan. Voor het gesprek wordt 15
minuten uitgetrokken. De gesprekken vinden overdag en eventueel ’s avonds plaats. De
leerkracht wordt daarvoor gefaciliteerd en er wordt gezorgd voor passende vervanging in de
groep.

Nieuwe leerlingen
Maandag komen er 5 ‘nieuwe’ gezinnen bij ons op school. Fam. Hop met Emily in groep 1,
Bunschoterveenkamp 49, Fam. Ruizendaal met Sara in groep 1, Meerkoet 12, Fam.
Veldhuizen met Daniël in groep 1, Lukas in groep 6 en Naomi in groep 7. Zij gaan wonen aan
de Eemlandia 24. Fam. Dop met Joop in groep 6, Veenestraat 34. En als laatste Johnny
Vermeer in groep 4, Dorpsstraat 83.
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Verder starten ook aan het begin van het nieuwe schooljaar: Angeline van Asselt, zusje van
Damian uit groep 2. Evie de Roos, zusje van Luuk uit groep 4 en Sem uit groep 5.Tamar van de
Pol, zusje van Levi groep 4 en Rachab groep 8 start in groep 5. En als laatste Lauren Nagel, zij
is het zusje van Teun uit groep 4. Nogmaals allemaal van harte welkom bij ons op school!!!!
We hopen dat jullie je snel bij ons thuis voelen.
We wensen alle kinderen en alle ouders een heel gezellig, leuk en leerzaam schooljaar toe!
Tot maandag allemaal!!!
Met vriendelijke groet,
Namens het team,
Willy Bos
GBS Het Talent
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Luistergesprekken:
groep 7

28 augustus
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de andere groepen krijgen op een later tijdstip bericht
Luizencontrole
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