Bavobericht
Klaar voor de start…
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van een fijne zomervakantie!
Wij hebben er als team weer veel zin in om de kinderen maandag te
ontvangen.
Verbouwing en inrichting
De hele vakantie is er gewerkt aan de veranderingen aan het gebouw waarover
wij u voor de vakantie hebben ingelicht. Naast verbouwen, is er geruimd en
opnieuw ingericht.
De brug is af, de kantoren zijn verplaatst, er is een ruimte voor de peuters,
BSO lokaal, 2 lokalen in het dorpshuis zijn ingericht. Er zijn lockers voor de
kinderen van groep 3 en 4 waardoor de kapstokken weg kunnen.
Dit alles geeft de kinderen letterlijk meer ruimte om te leren.
Wij zijn ontzettend blij met alles wat gerealiseerd is!
Met voornamelijk het huidige meubilair zijn de ruimtes ingericht. Er moet wat
te wensen over blijven… In groep 3 t/m 8 nieuwe digiborden geplaatst en zijn
er extra devices (laptops/ chromebooks) voor de kinderen aangeschaft. In de
lokalen bij het dorpshuis wordt eind eerste schoolweek nieuw meubilair
geplaatst. Bij groep 5 en 6 komen half september ook lockers.

Start schooljaar

Bijzondere data in augustus
27-08-2018
Eerste schooldag
31-08-2018
Koffiemoment ouders/ verzorgers
8:30 – 9:00 uur

Kwakkenbos zorgt voor de doorgang en de
brug naar het dorpshuis

De inrichting is gebaseerd op onze visie op onderwijs. Vanuit de aansluiting op
verschillende leerstijlen en onderwijsbehoeften willen wij zorgen voor een
optimale ontwikkeling. Een focus ligt hierbij op de overgang van groep 2 naar
groep 3. Deze overgang willen wij verkleinen, dit zal ook te zien zijn in het
lokaal doordat de kinderen starten in een kring. Er staan nu nog banken die
een kring vormen, eind van de eerste week komen er kringtafels.
Eerste schooldag
Groep ½ komen binnen zoals ze gewend zijn.
Groep 3 en 4 mogen hun jas en tas (met eten en drinken) meenemen naar de
klas. De leerkrachten geven na 8:30 ieder kind een locker en leggen uit hoe
deze gebruikt gaan worden.
Groep 5 t/m 8 gebruikt voortaan de hoofdingang zodat zij meteen de trap op
kunnen lopen. Groep 7 en 8 nemen hun jas en tas maandag eerst mee naar de
klas.
Koffiemoment en welkom aan ouders
U heeft wellicht al in de jaarkalender zien staan dat niet maandag, maar
vrijdag een koffiemoment is voor ouders. Zo hebben wij maandag alle
aandacht voor de kinderen en kunnen wij ze helpen wegwijs te maken met
alles wat nieuw/ anders is.
Vrijdagochtend bent u van harte welkom tussen 8:30 en 9:00 uur in de aula of
bij mooi weer buiten.
De kinderen uit groep 3 mogen de eerste week naar binnen worden gebracht
en daarna doen ze dat zelf.
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Vrijwilligers van het dorpshuis hebben
geschilderd, vensterbanken met hout
bekleed en een meubel gemaakt.
Geweldig!

Groep 3 heeft voortaan naast tafels ook
een kring in de klas.
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Na schooltijd bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in het lokaal
en/ of de leerkracht de hand te schudden.
Lunch
De koelkasten zijn verplaatst. In de kleutergang staat nog wel de koelkast van
de kleuters. De koelkast voor groep 3/4 en de BSO staat in het BSO lokaal en
de koelkast voor groep 5/6 staat boven. In het dorpshuis is geen ruimte voor
een koelkast of is het vooral zonde van de ruimte. Wij weten dat er veel
ouders ‘koeling van de lunch’ op prijs stellen. In de overgang naar de
middelbare school hebben wij een mooi alternatief bedacht. De kinderen van
groep 7 en 8 krijgen een koeltasje voor hun lunch. Deze mogen ze gebruiken,
uiteraard niet verplicht. De kinderen krijgen deze tasjes maandag.
Ophalen van de kinderen
De leerkrachten van groep ½ willen bij het ophalen van de kinderen graag het
overzicht houden zodat iedereen veilig opgehaald kan worden. Om dit goed te
laten verlopen vragen wij u aan de rand van het schoolplein te wachten (voor
de groenstrook). Hartelijk dank voor uw medewerking!

Kluisjes voor groep 3 en 4

Koeltasjes voor groep 7 en 8

Gymles
Groep 3 t/m 6 heeft de eerste maandag geen gym. In de gymtijd gaan ze het
plein (opnieuw) verkennen en kijken wat en hoe je hier allemaal kan spelen.
Vakantiefoto
Alle kinderen mogen maandag een vakantiefoto meenemen.
Schrijfgerei en agenda
Zoals voor de vakantie verteld; vanaf groep 6 heeft ieder kind een agenda
nodig. Scharen, potloden, gummen, kleurpotloden en stiften hebben wij op
school voldoende. Extra schrijfgerei meenemen is daarom niet gewenst.

Top team dat met plezier heeft
samengewerkt om maandag de kinderen
weer van harte te ontvangen!

Volgend Bavobericht
Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Volgende
week vrijdag verschijnt het Bavobericht van september. Hier zal onder andere
info in staan over de informatieavond en kennismakingsgesprekken.
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