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Start schooljaar
Het nieuwe schooljaar is alweer een week
onderweg; de ‘kop is eraf’. Mooi om iedereen
op school te kunnen begroeten en we hopen
er weer goed jaar met zijn allen van te maken.
We zijn gestart met 81 leerlingen en nagenoeg
hetzelfde team. Juf Hieke is momenteel nog
even uit de roulatie en wordt vervangen door
juf Olga. We hopen dat juf Hieke zich snel
weer wat beter voelt. We wensen iedereen een
heel plezierig schooljaar toe!
Schoonmaakavond
Volgende week maandag is er al een eerste schoonmaakavond ingepland. In de laatste
nieuwsbrief voor de vakantie heeft u kunnen lezen dat we alle gezinnen verdeeld hebben over
2 schoonmaakavonden. Volgende week is de eerste en de tweede is gepland op donderdag 9
maart. Voor 12 september staan de volgende gezinnen ingedeeld: Zeinstra, Ybema, Van Esveld,
Giesing, De Boer, Harders, Ykema, De Vries (Jelmer, Sybren, Hidde), Feenstra (Jurre Inne, Jelle
Rintsje), Van der Wal (Lyke, Jurre, Rink), Stellingwerf, Feenstra (Rommert, Gerben), Hoeke en
Knol. Lukt het niet op de aangegeven avond, dan kunt u wisselen met een gezin welke ingedeeld
is op de tweede avond (gezinnen die hier niet genoemd zijn). We starten om 19.00 uur. Wilt u uw
eigen schoonmaakmateriaal meenemen?
Invallers
Het tekort aan invallers is ook voor komend schooljaar nog niet opgelost. Het blijft soms passen
en meten om, bij afwezigheid van leerkrachten, de inval te regelen. En (steeds vaker) kan het zo
zijn dat er helemaal niemand beschikbaar is. In het uiterste geval kan het gebeuren dat een
leerkracht zich ’s ochtends ziek afmeldt en er geen invaller is. In dat geval, en er is geen andere
oplossing mogelijk, kunnen de kinderen niet naar school. We vragen u daarop voorbereid te zijn
en opvangmogelijkheden achter de hand te houden. We melden dit uiterlijk om 7.45 uur via de
mail en via Parro. We hopen uiteraard dat het niet gaat gebeuren, maar we kunnen er ook maar
beter op voorbereid zijn.
Contactgegevens
We merken dat we niet altijd meer de meest actuele contactgegevens hebben van
alle ouders. Daarom vragen we u om de actuele contactgegevens in te vullen op
onderstaand strookje en deze weer in te leveren op school. We gaan dan alles
controleren en zijn weer helemaal bij.
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Daarnaast geven we deze nieuwsbrief (morgen) op papier met alle oudste kinderen van het gezin
mee, maar sturen hem ook via de mail. Heeft u wel de papieren versie, maar niet die via de mail,
dan kunt u dit doorgeven aan school. Wij voegen dan het goede e-mailadres aan de adressenlijst
toe.
Informatieavond
Op woensdag 21 september staat er een informatieavond op de agenda. Tussen 19.00 uur en 20.00
uur bent u van harte welkom om in de groep van uw kind(eren) informatie te krijgen over het
komende schooljaar. Het is vrije inloop. U kunt de verschillende lokalen in- en uitlopen op het
tijdstip dat het u past (tussen 19.00 en 20.00).
Tot zover de berichten,
Jan Jacob Koornstra

Agenda
September
12
Schoonmaakavond (19.00 uur)
16
Schoolbowlen (gr. 5/6)
21
Informatieavond (19.00-20.00)
29
Hazenpad Oudemirdum (gr. 3/4)

__________________________________________________________________________________

Contactgegevens
Familie:____________________________________________________________________

Vast telefoonnummer:________________________________________________________

E-mailadres (ouder 1):________________________________________________________

Telefoonnummer (ouder 1)____________________________________________________

E-mailadres (ouder 2)_________________________________________________________

Telefoonnummer (ouder 2)____________________________________________________

Noodnummer (anders dan bovenstaande nummers):_______________________________
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