Wemeldinge, 6 september 2016
Beste ouders,
In deze nieuwsbrief van de directie vindt u informatie over :
-

Ontwikkelingen op de Hoeksteen
Communicatie
Aanwezigheid directie
Protocol overblijven
Wassen
Dagarrangementen

Ontwikkelingen op de Hoeksteen
We zijn begonnen aan een nieuw schooljaar vol uitdagingen. De indeling van de lokalen
en ruimtes in school is behoorlijk veranderd. Groep 8 van OBS Wemeldinge is bij ons
ingetrokken, KIBEO is verhuisd naar een ander lokaal in school en de directieruimte
bevindt zich nu in de vroegere KIBEO ruimte. Inhoudelijk is er vóór en ook nog tijdens de
vakantie hard gewerkt om de samenwerking tussen de groepen duidelijk af te spreken :
-

-

Groep 3,4,5 heeft een duidelijke structuur opgezet en wordt hierin ook begeleid.
De ouders zijn voor de zomervakantie al op de hoogte gesteld, maar ook is er op
woensdag 21 september een informatieavond gepland waarop de leerkrachten
nog meer uitleg zullen geven en vragen kunnen beantwoorden.
Groep 6/7 en 7/8 hebben ook een planning gemaakt waarbij er op een aantal
vaste momenten samengewerkt wordt of groepen apart instructie krijgen.
We gaan in alle groepen werken met een nieuwe methode voor Engels : “Groove
me”
Het pedagogisch klimaat vinden we erg belangrijk. We gaan “Goed van start” en
uiteraard krijgt ook KIVA weer veel aandacht.

Communicatie
U ontvangt ook dit jaar weer de nieuwsbrieven van school en van de directie.
De kalender met activiteiten vindt u op de website en in de nieuwsbrief van school.
We plannen de activiteiten zoveel mogelijk ruim van te voren. Wijzigingen en/of
aanvullingen worden in de kalender doorgevoerd, zodat u altijd over de juiste data
beschikt.

Aanwezigheid directie
Dit schooljaar ben ik op de volgende dagen / dagdelen op school aanwezig :
Maandagmorgen
Dinsdag
Woensdag
Donderdagmiddag
Telefonische bereikbaarheid : 0630871781
E-mail : D.Bakker@alphascholengroep.nl

Protocol overblijven
Dit schooljaar werken we met de nieuwe schooltijden, elke dag van 08.30 – 14.00 uur.
Een overblijfprotocol heeft u vorige week per mail ontvangen en staat op onze website.
Wassen
De handdoeken e.d. die op school gebruikt worden willen we graag elke week wassen.
Binnen Alpha scholengroep is het gebruikelijk dat we dit samen met de ouders regelen.
We zouden het erg fijn vinden als u dit ook een keer wilt doen. Op het prikbord bij de
kleutergroepen hangt een lijstje waarop u dan uw naam in kunt vullen bij de betreffende
week. Alvast hartelijk dank !
Dagarrangementen
Met de gemeente en OBS Wemeldinge hebben we een programma opgesteld voor de
dagarrangementen die dit schooljaar worden aangeboden. Deze week krijgen de
kinderen de betreffende flyers mee naar huis.
Iedereen een heel fijn schooljaar toegewenst!
Met vriendelijke groet,
David Bakker
directeur C.B.S. de Hoeksteen

