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Belangrijke data:
• 15 en 17 september: kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8
• 18 september: Opschoondag groep 5
• 22 september: MR vergadering 19:30 en juf
Sabine jarig
• 28 september: juf Astrid jarig
• 28 september: start naschoolse sport op
ma,wo en vrij
• 29 september: Sportmiddag groep 1 en 2
• 30 september: Start Kinderboekenweek en
juf Trudy jarig
• 2 oktober: einde gouden weken
• 4 oktober: dierendag
• 5 oktober: dag van de leraar
• 8 oktober: Inloopspreekuur jeugdprofessional
• 9 oktober: einde van de Kinderboekenweek en Finale voorleeswedstrijd groep 7 en 8
Kennismakingsgesprekken
Beste ouders/verzorgers,
U heeft van ons een uitnodiging ontvangen voor de kennismakingsgesprekken op 15 en 17 september.
Het doel van het gesprek is om uw kind beter te leren kennen, u als ouder kent uw kind immers het beste ! We
willen dan ook samen met u optrekken in het stimuleren en volgen van de ontwikkeling van uw kind. De
kinderen van groep 7 en 8 worden gevraagd ook zelf aanwezig te zijn bij dit gesprek.
U heeft kunnen aangeven of u op school of via Team thuis het gesprek wil voeren.
Wanneer u er voor heeft gekozen om op school te komen, dient u met het volgende rekening te houden:

Wanneer u klachten heeft, zegt u de afspraak af.
En houdt u zich alstublieft aan de volgende regels:

• Er is een looproute door het gebouw, volgt u deze alstublieft
• De gele voordeur is de ingang en de deur bij de conciërge/groep 3 is de uitgang
• Bij aankomst op school wordt van u gevraagd om een QR-code te scannen , u
te registreren en de gezondheidsvragen te beantwoorden. U heeft hiervoor
een QR code scanner nodig, deze zijn gratis te downloaden via de playstore
of Appstore. Er is een teamlid aanwezig om u hierbij te helpen, mocht dit
nodig zijn.
• Komt u alstublieft 5 minuten voor de tijd van uw afspraak, zodat u nog tijd heeft om te registreren.

De leerkrachten zorgen voor voldoende afstand tot u tijdens het gesprek

Fietsen, steppen, enz.
De Appel heeft helaas maar beperkte ruimte voor het stallen van fietsen in een fietsenrek.
Een grotere schuur of fietsenrek, zou een een beperking in de speelruimte voor de kinderen
opleveren en daarom kiezen we hier liever niet voor.
Als het fietsenrek te vol wordt, ontstaan er vaak beschadigingen aan de fietsen, wat
natuurlijk zonde is.
Zoals u ook in de schoolgids heeft kunnen lezen, hanteren we om het aantal fietsen,
steppen, enz. wat kleiner te houden een fietsprotocol. De afspraken zijn in het rommelige
einde van vorig schooljaar een beetje weggezakt, daarom nog even in de herhaling…
Hoe werkt dit?
Woont u verder dan 1 kilometer van school dan mag uw kind
op de fiets naar school komen en gebruik maken van de
fietsenstalling. U kunt hiervoor een fietslabel halen bij de
directie. U betaalt voor dit label 5,- borg. Wanneer het label
weer wordt ingeleverd, ontvangt u ook de 5,- borg weer van
ons terug.
Wanneer het fietsen niet noodzakelijk is willen we u vragen om
te voet te komen en de fiets thuis te laten. Ook peuterfietsjes,
driewielers, stepjes etc. horen niet thuis in het fietsenrek en wij
zullen u dan ook vragen om deze weer mee naar huis te
nemen.
Vanaf 1 oktober zullen we weer actief gaan controleren op de
fietslabels. Geen label is helaas geen plekje in het fietsenrek.
Mocht uw kind nu eenmalig of af en toe zijn/haar fiets op school moeten stallen, geeft u dit
dan aan bij de conciërge meneer Sjoerd of bij de directie. Dat is uiteraard geen probleem.
Bedankt voor uw medewerking!

Naschoolse sport gaat weer van start!
Vandaag hebben alle leerlingen een flyer en een inschrijfformulier voor de activiteiten van
de schoolsportvereniging meegekregen.
De activiteiten starten in de week van 28 september.
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