
Startgesprekken 

Op maandag 23 september zijn de startgesprekken. Vandaag krijgt uw kind een formulier mee. Deze 

kunt u thuis invullen en weer bij de leerkracht inleveren. Heeft u geen formulier ontvangen? U kunt 

dan op school terecht voor een nieuw formulier De gesprekken zijn facultatief. Als u een gesprek 

wenst, kunt u dit bij de leerkracht aangeven. U beslist dus als ouder of u een startgesprek wenst. We 

hebben gekozen om het voor de groepen 1,3,4,5,7 en 8 te organiseren omdat de kinderen uit groep 2 

en 6 al een jaar bij de desbetreffende leerkracht in de klas hebben gezeten. 

Afvoeren meubilair fietsenhok 

Wie kan ons helpen met het afvoeren van oude 

tafels, stoelen en kasten die in het fietsenhok 

staan? Heeft u een aanhanger, bus of verhuiswa-

gen en wilt u ons helpen? Neem dan even con-

tact met ons via de mail, telefoon of via de leer-

kracht. Alvast hartelijk dank. 
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SchoolApp 

Achter de schermen zijn we druk bezig om de SchoolApp weer helemaal up-to-date te 

maken. We hopen dit zo spoedig mogelijk klaar te hebben. Zodra alles gereed is volgt 

er nadere informatie. Nog eventjes geduld dus.  

Kinderpostzegels 

De missie van Kinderpostzegels is helder: we geven kinderen kansen op een be-

tere toekomst. Kinderen halen met de Kinderpostzegelactie (van 25 september 

t/m 2 oktober 2019) geld op voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken.  Zie voor meer informatie: www.kinderpostzegels.nl 

Huiswerk 

Komende week krijgen de kinderen van groep 6, 

7 en 8 weer huiswerk (topo) mee naar huis. 

Op donderdag 26 september is de toets. 

 

 

Bijlage(n) 

- Flyer open dag Muziekschool Emmen 

 

Fietsenkeuring 

Op dinsdag 24 september is de jaarlijkse fietsen-

keuring voor de groepen 3 t/m 8. Denkt u eraan 

dat de kinderen dan op de fiets naar school ko-

men zodat de fietsen gekeurd kunnen worden? 

Dank alvast. 

 

 

 

Onder voorbehoud van typefouten. 

https://www.kinderpostzegels.nl/
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