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Nieuws
Start schooljaar 2018-2019
De eerste week zit er al bijna op! Alles is nog een beetje wennen, maar nieuwe meubels,
computers en het cruijfcourt om lekker te voetballen zijn erg fijn!
Het gaat ons met z’n allen vast lukken om er een leuk en leerzaam schooljaar van te
maken.
Veranderingen
Voorlopig zullen we vaker veranderingen tegenkomen die alle gebruikers
van Sonate aangaan. Zo zijn er dit keer veranderingen over het ophalen en
brengen van uw kinderen.
Deze en eventueel andere wijzigingen zijn te lezen in de Sonate nieuwsbrief
(zie bijlage).
Binnen brengen van de kinderen door ouders
Ieder jaar verzoeken wij u om uw kind naar binnen te laten komen. Wij vragen dit, omdat
wij uw kind stimuleren zelfstandig te worden; zelf naar de klas te gaan en hun spullen op
te ruimen. Mocht u een boodschap hebben voor de leerkracht dan kan dit per briefje.
Tot de herfstvakantie kunnen de ouders van de leerlingen uit groep Rood (onze
allerjongsten) hun kind wel naar binnen brengen.
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Opening Sonate
Op woensdag 29 augustus wordt Sonate officieel geopend.
In de ochtend vieren we de opening met de kinderen en personeel.
Alle ouders en belangstellenden worden op woensdag 29 augustus tussen 13.00 en
14.30 uur uitgenodigd om een kijkje te nemen in Sonate.

Nieuwe collega’s
We zijn nog steeds op zoek naar een tweede collega voor groep 5.
Wij hopen u zo snel mogelijk te kunnen melden wie onze nieuwe
collega wordt.
Schoolkalender 2018-2019
Op de website onder kopje Informatie vindt u de schoolkalender 2018-2019.
Etui
Alle kinderen krijgen van school een potlood/pen en gum. Van thuis graag een lege etui
meebrengen om deze spulletjes in te bewaren. (Kinderen van groep rood hebben dit niet
nodig.)
Pauzehapje/lunch
We vinden het fijn om te zien dat het bij veel kinderen goed lukt om een
gezonde hap/ lunch, zoals fruit en groente en bruin brood mee te nemen.
Ongezonde dingen zoals frisdrank, chips, snoep, koeken en snackbroodjes
zoals kaas- en frikadelbroodjes mogen niet.
Wij denken aan het milieu!
Vanaf dit schooljaar brengen alle kinderen eten en drinken mee in een bakje of beker
voorzien van naam.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd met ons contact opnemen!
Met vriendelijke groet, Team Het Kompas

Bijlage(n)



Nieuwsbrief Sonate 2.
Naschoolse avtiviteitenkalender

24-8-2018

Wisselingen in de groep
Week 35 (27 t/m 31 augustus)
De leerkracht van uw kind is mogelijk niet alle dagen in de groep aanwezig. Soms is een
leerkracht een dag vrij, soms heeft een juf of meneer ook nog een andere taak in de school
waar hij of zij op dat moment aan werkt
Groep
Rood
Goud
Geel
Wit
Groen
Paars
Blauw
Brons
Oker
Oranje
Zilver

Maandag
27-08
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Pertra
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Hermine

Dinsdag
28-08
Juf Marianne
Juf Edith
Juf Malinda
Juf Yvonne
Juf Linsey
Juf Petra
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Janis
Juf Heidi
Juf Sietske

Woensdag
29-08
Juf Renee
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Linsey
Juf Lenneke
Juf Ellen
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Donderdag
30-08
Juf Renee
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Evy
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske

Vrijdag
31-08
Juf Renee
Juf Marion
Juf Malinda
Juf Suus
Juf Evy
Juf Lenneke
Juf Kirsten
Juf Sietske
Juf Lenneke
Juf Heidi
Juf Sietske
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