Veelzijdig leren, om kleurrijk te leven
Wijzigingen in de adressenlijst van de groepen
We hebben in de vakantie een aantal wijziging doorgekregen van de adressen. Helaas hadden we
deze niet goed aangepast in Parnassys.
Verandert u de adressen ook in uw lijst?
Familie de Jonge, Janne groep 7 en Jent groep 4, woont op het volgende adres: Dubbele Ring 4, 3245
AD Sommelsdijk. Het telefoonnummer is hetzelfde gebleven.
Familie Tessers, Lisa groep 3, is enige tijd geleden al verhuisd naar Jacob Catsstraat 63, 3245 RH
Sommelsdijk. Het telefoonnummer blijft hetzelfde.
Familie van der Mark, Emma groep 8, Lotte groep 5 en Boas groep 1/2, zijn verhuisd naar Visserstraat
46, 3241 ED Middelharnis.
Het telefoonnummer van fam. Visser, Levi groep 3 en Cedric groep 1/2, is 0642512777.
Social schools
We zijn nu helemaal overgestapt op social schools. In deze omgeving ziet u alle foto’s en
mededelingen van de leerkrachten speciaal voor de groep van uw kind. In deze app staat ook de
kalender met de activiteiten van de groep en de school. Er kunnen ook mededelingen op komen voor
de gehele school. Daarnaast kunt u via social schools uw kind afwezig melden met een reden. Staat
de reden er niet tussen, dan kunt u altijd even bellen.
We zullen even moeten wennen aan deze nieuwe manier van afmelden..
Nog niet alle ouders zijn aangemeld bij social schools. Wilt u dat deze week gaan doen?

Geboren
In de vakantie, 10 augustus, is er een dochtertje geboren bij de familie Keizer. Ze noemen haar Lize.
We feliciteren hen van harte en wensen hen Gods zegen bij de opvoeding.
En ook bij juf Annelien is er een dochtertje geboren 3 augustus. Ze heeft de naam Ailyn gekregen. We
wensen ook de juf en haar man Gods zegen bij de opvoeding.

Vanuit de muziekschool
Er zijn nog lesplaatsen beschikbaar
Iedereen die in het nieuwe schooljaar 2019/20 muzieklessen wil gaan volgen is meer dan welkom bij
het Muziekgebouw. Het Muziekgebouw is zodanig ingericht dat de plaatsing van de leerlingen heel
flexibel is; er zijn allerlei lesvormen – waaronder strippenkaarten – mogelijk en er is nog ruim plaats!
Voor meer informatie, tarieven en aanmelding: zie www.muziekgebouwgo.nl
Omdat er al veel drukte is bij het Muziekgebouw GO en het voor de docenten vaak een hele puzzel is
om goede lesroosters te maken, vragen wij iedereen die geïnteresseerd is om snel te reageren.
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Bijlage
Er is een bijlage van de typetuin voor groep 5-8 en een bijlage met 5 tips om uw kind veilig deel te
laten nemen aan het verkeer.
Overstap naar de Google omgeving
Vrijdag zijn we overgestapt van microsoft naar de de google-omgeving. Vanaf die dag werken we
alleen nog maar in de cloud. Deze migratie heeft wat voeten in aarde voor de leerkrachten. Het is echt
wennen in deze nieuwe omgeving. Dat zal u op een aantal fronten kunnen merken. We hopen deze
nieuwe omgeving snel onder de knie te hebben, zodat u daar niet veel van merkt.
Even voorstellen
Mijn naam is Janinka van Es-Grinwis. Ik ben opgegroeid in Ouddorp. Na de Driestar werd ik
aangenomen in Bleskensgraaf. Ik heb daar bijna 15 jaar als kleuterjuf gewerkt. De eerste 7 jaar heb ik
zelfs in de Alblasserwaard gewoond. Intussen ben ik al heel wat jaartjes getrouwd met Peter van Es.
Wij wonen in Sommelsdijk en zijn inmiddels 2 kinderen rijker! De oudste heet Ralf en de jongste heet
Stijn.
Momenteel vervul ik een zwangerschapsverlof in groep 1/2. Zit uw kind in groep 1/2 en u heeft een
vraag of opmerking? Klop dan rustig bij me aan! Ik hoop met u en met jullie op een mooie en rijke tijd!

Start van het schooljaar en de regels
We zijn weer gestart! Het was vooral voor de leerkrachten even wennen aan de nieuwe manier van
het online werken maar inmiddels beginnen we er toch aan te wennen. De eerste schoolweken staan
vooral in het teken van opnieuw kennis maken met elkaar. Groepsvorming is ieder jaar weer heel
belangrijk.
Er wordt deze weken ook veel aandacht besteed aan de schoolregels:
● we zijn rustig in de school
● we gaan zorgvuldig om met de materialen
● we lossen ruzies op
● we luisteren naar elkaar
● we hebben respect voor elkaar.
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Omloop
Wat hebben de kinderen van onze school goed hun best gedaan afgelopen zaterdag. Iedereen heeft
de omloop uitgelopen, ondanks de warmte. We zijn trots op jullie! Het opgehaalde geld mogen jullie
inleveren bij de juf. Hartelijk dank voor jullie inzet!

Event- assistant
Vandaag is Rieneke ‘t Mannetje benoemd als event assistant. Zij zal helpen bij het organiseren van
alle activiteiten binnen de school.
We wensen haar een fijne tijd en een goede samenwerking binnen de school.
Ouder-groepsgesprekken groep 3 en groep 6
De groepen 3 en 6 hebben in de vierde schoolweek een ouder-groepsgesprek.
We nodigen de ouders van groep 6 van harte uit om op donderdag 25 september allemaal te komen.
We starten om 19.30u in het lokaal van groep 5/6. Er komt nog een specifieke uitnodiging voor deze
avond via de mail.
De ouders van groep 3 nodigen we hartelijk uit om woensdag 24 september allemaal te komen. We
starten om 19.30u in het lokaal van groep 3. Ook u krijgt via de mail een aparte gespecificeerde
uitnodiging.
Afscheid
In de afgelopen jaren heeft juf Irene veel voor onze school gedaan. Voor haar ingrijpende ziekte was
ze leerkracht bij ons. Later kon nog lang bij ons aan de slag als vrijwilligster.
Maar nu is de tijd daar om toch te stoppen. Ze zou graag nog doorgaan, maar ze heeft toch de sleutel
van de school ingeleverd.
We danken haar heel hartelijk voor haar inzet. We wensen haar Gods zegen.
Even rust
Tot slot een korte persoonlijke note. Ik zal een aantal weken wat rustiger aan gaan werken. Op dit
moment ben ik vaak erg moe. Op maandag tot woensdag zal ik halve dagen werken, later beginnen,
eerder stoppen of een langere lunchpauze nemen. Donderdag en vrijdag zal ik alleen ‘s middags voor
de klas staan. Zodra ik meer weet, zal ik dit aan u laten weten.
Een hartelijke groet,
Mede namens alle leerkrachten van de Groen
Marieke de Jager
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