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De eerste twee weken zitten erop.

Muzieklessen in groep 6 weer gestart

Wat fijn om met alle kinderen weer te starten.
Het was voor de kleintjes wel weer even
wennen. Helemaal zelf je jas ophangen en je
beker en je fruit uit de tas halen. Gelukkig zijn
er altijd leerkrachten in de gang om te
helpen.
Het gaat nu al harstikke goed! Ze kunnen het
bijna allemaal zelf.

Gelijk in de eerste week mochten de kinderen
van groep 6 al blokfluiten. Na de
herfstvakantie gaan ze een écht instrument
bespelen. De lessen worden dit jaar gegeven
door docenten van Pier K. Helaas waren er
onvoldoende vrijwilligers van Excelsior
beschikbaar om de blazersklas les te geven..
Groep 7 heeft door Corona geen blazersklas
gehad, dat is jammer, maar twee groepen
een instrument laten bespelen is
organisatorisch en financieel onmogelijk.
Een vervelend gevolg van de Covidpandemie. Heel jammer.

Agenda
30-08 t/m 10-09
startgesprekken
voor ouders en
leerlingen.

Verlofaanvraag

Juf Tamara heeft een zoon
Op 7 juli is juf Tamara van der Zalm moeder
geworden van Boaz Xavi. Wij zijn heel blij
voor haar. Moeder en zoon maken het goed.

We snappen het! Het lijkt zo lekker! Even een
weekje ertussen uit buiten de
schoolvakanties. Zeker nu met Corona veel
vakanties niet zijn doorgegaan. Helaas, de
leerplichtwet staat extra vakantie voor
leerplichtige kinderen niet toe. U kunt alleen
voor bijzondere gewichtige omstandigheden
verlof krijgen, begrafenis, huwelijk etc.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplichtschoolvakanties

De kalender staat online in
ouderportaal
Er staat een nieuwe kalender in het
ouderportaal. De scoopshows hebben we
helaas vanwege de risico’s op
coronabesmettingen in de school moeten
schrappen. We hopen dat alle andere
activiteiten wel door kunnen gaan.

Tussendoortje
We zijn een gezonde school en eten als
tussendoortje bij voorkeur een stuk fruit of
groente. Wilt uw kind eens iets anders, dan
kunt u kiezen voor een halve krentenbol, een
crackertje, een rijstwafel, rozijntjes of bijv. een
handje nootjes. Ook drinken wij zoveel
mogelijk water.

Jarig
4-9 Vittoria
5-9 Mike, Melissa
en Arden
6-9 Adam
7-9 Tugay
9-9 Jens
10-9 Joey
11-9 Fiene
12-9 Fenna en
Jayden
15-9 Hamza en
Moustafa
17-9 Nova,
Melanie en Niek

