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Wist u dat…………………………………..
- Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad
- De vakantie er vandaag op zit en wij dus maandag
22 augustus allemaal moeten beginnen
- Ook diegenen die nog best een paar weken extra
vakantie zouden willen
- De leerkrachten deze week al druk zijn geweest met
voorbereidingen en donderdag ochtend de eerste
vergadering hebben gehad en donderdag middag al
op cursus zijn geweest.
- Wij weer ontzettend zin hebben om met de nieuwe
groepen aan de gang te gaan
- er woensdag al weer de eerste luizencontrole is
- de kinderen dan zonder gel en vlechtjes naar school moeten
Samen

Wij hebben weer ontzettend veel zin om met de nieuwe groepen aan de gang te gaan. Veel
is er niet veranderd. In ieder geval zijn er op donderdag weer gewoon 4 groepen. Juf Lizette
komt ons team op de maandag versterken. We wensen haar veel plezier.
We gaan dit jaar weer een heel aantal uitdagingen aan, inhoudelijk (denk aan de nieuwe
Taalmethode, uitbreiden Snappet, verder uitwerken van Sociaal Emotioneel Leren, etc.)
maar ook zaken als het schoolplein, Tussenschoolse opvang, onderzoeken van continu
rooster, etc.
We hebben u hier ook zeker voor nodig: Samen (voor)lezen, tafels oefenen, afstemmen
regels thuis/school, samen spelletjes doen, informatieve programma’s kijken, huiswerk,
stimuleren/motiveren, etc. Maar we verwachten u ook bij informatieavonden, 15-minuten
gesprekken, schoonmaakavonden, klusdagen, kijkdagen, etc.
We hopen dat we er samen voor uw kinderen en voor u en voor onszelf een mooi jaar van
kunnen maken.
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Start schooljaar:
Maandag 22 augustus is de start van ons nieuwe
schooljaar. We willen graag alle ouders uitnodigen
voor een kopje koffie of thee om het jaar samen op
te starten. U bent vanaf 8.15 uur van harte welkom.
De kinderen hoeven ook nog niet meteen om 8.30
uur de klas in te gaan. We gaan op een bepaald
moment gezamenlijk naar binnen.

Even voorstellen!
Mijn naam is Lizette Driessen en ik ben 30 jaar oud. Samen met
mijn vriend en uiteraard mijn 4 schattige cavia’s woon ik in Didam.
In mijn vrije tijd sport ik graag, ben ik trainster en leidster bij
DVC’26 en houd ik van gezelligheid!
Dit schooljaar zien jullie mij op de maandag in groep 5/6. Op
woensdag, donderdag en vrijdag ben ik werkzaam op de Sint
Jozefschool in Azewijn.
Ik heb er ontzettend veel zin in. Heb je nog vragen, loop op
maandag gerust de klas binnen voor een gezellig praatje.
Groeten,
Leerkracht
EnthousIast
BehulpZaam
InspirErend
MoTiverend
DoelgerichT
CollEgiaal
Data techniekmiddagen voor groep 7-8 in het schooljaar 2016 – 2017:
29 september, 15 november, 26 januari, 14 maart, 4 mei en 22 juni
Gym
Aankomend schooljaar blijven de gymuren op dezelfde dagen. Alleen gaat meester Rob op de
donderdag gym geven en de leerkrachten zelf op de maandag.
De gymtijden zijn als volgt:
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6
Groep 7-8

Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

9.00 – 10.00 uur
13.55 – 14.35 uur
13.15 – 13.55 uur
14.35 – 15.15uur

Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
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11.05 – 11.50 uur
10.10 – 10.55 uur
9.20 – 10.10 uur
8.30 – 9.20 uur
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Dorpentoer
Op zondag 18 september is er weer de jaarlijkse
dorpentoer. Natuurlijk doet Braamt daar aan mee. Ook de
boomband zal aanwezig zijn en enkele stukjes spelen. Wij
hebben vlak voor de vakantie op de afscheidsavond van
groep 8 gezien en gehoord dat zij dit al erg goed kunnen.
Wij hopen dat u allen deze dag in de agenda zet en deze
vrij houdt om te komen kijken en luisteren.

Parkeren / oversteken
Wij hopen dat u net als het afgelopen jaar wilt opletten waar u uw auto parkeert.
Nog even voor de zekerheid: Wilt u uw auto niet op het verhoogde gedeelte voor de school zetten.
Ook niet om uw kind even in of uit de auto te laten stappen. Dit is een strook voor de veiligheid van
de kinderen.
En wilt u achter de school uw auto ook in de bestemde parkeervakken zetten. Wij willen de buurt
ook geen overlast bezorgen.
Het zou fijn zijn als u de kinderen ook leert om veilig via het zebrapad over te steken.

FAMILIEDAG
27 augustus 2016
Op zaterdag 27 augustus 2016 houdt de SV Zeddam/St. Joris op
sportpark Gerrit Dieker Braamt een familiedag .
Aanvang jeugd: 12.30 uur
Aanvang senioren: 15.00 uur
Voor alle leden en niet leden!
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