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ALLE VINKJES TERUG OP HET NEST!!  

De afgelopen week zijn wij alvast begonnen met alle voorbereidingen 

voor de komende week. Dat doen we natuurlijk om er een fijn 

schooljaar van te maken! En zo krijgen we heel veel zin om maandag 

met de kinderen (en met u) te starten. Welkom in het nieuwe schooljaar!!  

 

(HERNIEUWDE) KENNISMAKING…KOFFIEOCHTEND  

We nodigen u van harte uit voor een gezellige en informele 

koffieochtend, op donderdag 31 augustus. Tussen 8.45 en 10.00 

uur kunt u vakantieverhalen uitwisselen, kennismaken met andere 

ouders of gewoon even ‘bijkletsen’. Directeur en MT leden zijn er 

die ochtend ook. We hopen op een drukbezochte ochtend! 

 

GYM 

Aanstaande maandag 21 augustus hebben de groepen 4 t/m 8 ook 

meteen hun eerste gymles van het jaar. Denk dus aan de gymspullen! 

Mocht u nog nieuwe gymschoenen gaan kopen voor uw zoon of 

dochter, denkt u er dan aan dat deze lichte zolen moeten hebben? 

 

GEVONDEN VOORWERPEN!!! 

Er ligt nog van alles in de bak ‘gevonden voorwerpen’. Van 

slippers tot winterjassen… Tijdens de informatieavond van 4 

september kunt u nog kijken of er iets van uw zoon of dochter bij 

zit. Daarna schenken wij alle kleding aan een kledinginzameling. 

Dan krijgt alles wellicht een tweede leven! 

 

WIE ZIT WAAR??? 

Het is natuurlijk fijn wanneer u niet hoeft te zoeken waar u moet zijn maandag! 

Daarom volgt hieronder een plattegrondje: 
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INFORMATIEAVOND 

De informatieavond is op maandag 4 september. Van 19.00 tot 19.45 uur kunt u 

terecht in groepen 5 t/m 8. In de groepen 1 t/m 4 is de avond van 20.00 tot 20.45 

uur. Let op: voor de groepen ½ is er een extra bijeenkomst om 20.45 uur. Uw 

aanwezigheid wordt beloond met een school-PBS-bandje.  

 

VRIJ LEZEN 

Voor alle kinderen van de bovenbouw nog even de volgende tip: Je mag natuurlijk 

een ‘vrij-lezen-boek’ van thuis meenemen voor in de klas. We vinden dat zelfs heel 

fijn, want dan hoeven niet alle kinderen tegelijk een boek uit te zoeken in de Bieb.  
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HOOFDLUISCONTROLE 

Na iedere vakantie worden alle kinderen door een paar ouders 

gecontroleerd op hoofdluis. Zeker na de zomervakantie is dat 

belangrijk. Dit zal in de eerste week zo snel mogelijk gebeuren. Dan 

bent u op de hoogte. 

 

VERWACHTINGSGESPREKKEN 

In dit nieuwe schooljaar leren de kinderen weer nieuwe dingen én werken ze verder 

aan doelen die zij zichzelf vorig jaar al stelden. U als ouder(s) en wij als leerkrachten 

willen hen daarin natuurlijk ondersteunen! Daarover willen met de kinderen én met u 

graag afspraken maken tijdens een verwachtingsgesprek, dat net als vorig jaar in 

september zal plaatsvinden. Binnenkort krijgt u de uitnodiging zich in te schrijven via 

Social Schools. 

 

SCHOOLREIS 

Op dinsdag 12 september gaan alle groepen op schoolreis! De komende 

weken krijgt u meer informatie en kunt u aangeven of u graag mee wilt. 

Wel weer even goed om alvast te melden dat de klassenouders bij de 

indeling een streepje voor hebben.  

 

KLASSENOUDERS 

Voor de vakantie kreeg u al een overzicht van de klassenouders. Hierin wijzigt nog 

het een en ander. Betreffende ouders worden daar uiteraard over geïnformeerd. Het 

nieuwe, correcte overzicht staat binnenkort in de nieuwsbrief. 

 

TOT SLOT… 

…van deze eerste nieuwsbrief wensen we u en de kinderen een goed weekend…én 

een bijzonder fijn schooljaar toe. We zien elkaar maandag! Gezellig! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Vink  
 
 


