17 september 2019

Nieuwsbrief
In dit nummer:

Welkom!
Graag heten we alle leerlingen en ouders weer
van harte welkom op school! We zijn alweer ruim
twee weken bezig en iedereen is inmiddels al
gewend aan de nieuwe juf of meester. Natuurlijk
wensen we de kinderen een heel leuk en leerzaam
jaar toe!

Afspraken en regels
Bij de start van een nieuw schooljaar is het nog even zoeken
voor iedereen, en het is ook niet altijd duidelijk voor iedereen
wat nu wel of niet de bedoeling is. Daarom willen we nog even
bepaalde afspraken voor u op een rijtje zetten:







Wij willen graag dat ouders en kinderen op tijd komen.
Het is zowel voor school als voor de leerkrachten belangrijk dat er direct om half 9 met de les gestart kan worden.
Als ouders en kinderen pas laat in de klas komen, gaat er
veel lestijd verloren. Met ingang van dit schooljaar zullen
we de laatkomers gaan bijhouden.
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 kunnen op het
schoolplein afscheid nemen en zelfstandig naar de klassen
gaan. Ouders kunnen natuurlijk binnen lopen om een korte vraag te stellen of om iets door te geven. Voor alle andere zaken kunt u het beste via Parro een afspraak maken
met de leerkracht.
Ziekmeldingen worden voor 08.30 uur telefonisch doorgegeven aan de conciërge of administratie. We zijn al
vanaf 07.30 uur bereikbaar.
‘s Ochtends is de school open vanaf 08.20 uur en ‘s middags vanaf 13.05 uur.

Zou u uw kind erop willen wijzen de fiets zoveel
mogelijk in de fietsenstalling te zetten en niet op
het gras? De fietspaden en de groenstroken
dienen vrijgehouden te worden.
Stepjes kunnen niet in school gestald worden,
maar zullen buiten in de fietsenstalling geplaatst
moeten worden.
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Informatieavond
In alle groepen worden weer informatieavonden georganiseerd.
De uitnodigingsbrieven heeft u inmiddels ontvangen en de aanmeldingen hiervoor zijn ontvangen.

Schoolreis
Op donderdag 26 september a.s. gaan de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 op schoolreis;
de groepen 3 t/m 5 gaan naar Drievliet en de groepen 6 t/m 8 gaan naar de Efteling. U heeft
hier vorige week informatie over ontvangen. Wilt u ervoor zorgen dat het schoolreisgeld op
tijd betaald wordt?

Kinderpostzegels
Woensdag 25 september a.s. start de verkoop van Kinderpostzegels. De kinderen van de groepen 7 en 8 mogen dan om 12.00 uur
van school om te starten met de verkoop van de nieuwste kinderpostzegels, kaarten en pleisters. Met de opbrengst van de Kinderpostzegels kunnen kinderen geholpen worden die extra steun nodig
hebben.

Groente/fruit
Graag willen we op school aandacht geven aan gezond eten, zowel voor
het tussendoortje als de lunch. We willen u dan ook vragen om uw kind bij
voorkeur geen snoep meer mee te geven. Een stuk fruit of wat groente
kan net zo lekker zijn. We vragen dan ook uw medewerking voor gezond
eten en gaan ervan uit, dat u hier ook achter staat. Wist u trouwens, dat
het eten van groente en fruit bijdraagt aan beter schoolprestaties?

TSO vrijwilligers gezocht!
Om de tussenschoolse opvang in het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk
te kunnen organiseren, kunnen wij nog steeds vrijwilligers gebruiken. Dat
hoeft niet persé een ouder van school te zijn, misschien vindt opa of oma
dat leuk om te doen, of een buurvrouw. Dat kan natuurlijk ook! De TSO
duurt van 11.45 tot 13.15 uur, en dagen zijn altijd in overleg af te
spreken. Er staat natuurlijk een kleine compensatie tegenover!
Kent u misschien iemand die dit leuk zou vinden? Geef dit dan door aan Louise de Jong.
Bellen kan via 0181-415922 of via e-mail l.dejong@sintleonardusschool.nl.
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Recordpoging Zaadbommetjes gooien
Wij gaan, evenals de Branding en ‘t Anker, meedoen met de Recordpoging
Zaadbommetjes gooien, om zo extra aandacht te vragen voor de bijen die
het steeds moeilijker krijgen in Nederland. Deze actie wordt in Brielle gecoördineerd door HumanKind. Wij gaan de zaadbommetjes zelf met de kinderen maken op school, de benodigde materialen worden daarvoor aangeleverd. De zaadbommetjes zullen door de kinderen van de BSO op woensdagmiddag 25 september a.s. worden gedropt op een door de gemeente Brielle
aangewezen stuk grond, nl. de oude plek van BTV E’68 in Meeuwenoord.
In de ochtend hebben we met de andere scholen op het Gooteplein een (kort) speciaal
programma. Hiervoor willen we de kinderen verzoeken om zoveel mogelijk in zwart/geel
gekleed naar school te komen.
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Informatieavond

Kleutergroepen

Dinsdag 17 september

Informatieavond

Groepen 5A, 5B, 6A en 6/7

Maandag 23 september

Informatieavond

Groepen 3A, 3B, 4A en 4B

Dinsdag 24 september

Informatieavond

Groepen 7A en 8A

Woensdag 25 september

Start verkoop Kinderpostzegels

Groepen 7 en 8

Woensdag 25 september
om 12.00 uur

Schoolreis

Groepen 3 t/m 8

Donderdag 26 september

Start Kinderboekenweek

Alle groepen

Woensdag 2 oktober

Verwachtingsgesprekken

Alle groepen

Woensdag 2 oktober

Studiedag

Alle groepen

Vrijdag 4 oktober

