Prinselijke Nieuwsflits
De nieuwsbrief van de Prins Johan Frisoschool
Koekange

Startavond
Vrijdag 14 september vanaf 19.00 uur: Startavond. Thema: Piramidespel
In het speellokaal hangt aan het wandrek een spellenschema, waarmee je per gezin een eerste spel kunt
uitzoeken. Vervolgens vraag je een ander gezin om het spel samen uit te voeren. Uiteraard leidt dit tot een
winnaar en verliezer. De winnaar zoekt een volgend spel uit op een zelfde of hogere trede van de piramide. De
verliezer blijft op dezelfde trede. Beiden dagen weer een ander gezin uit, enzovoort! Zo leer je elkaar op deze
avond als gezinnen weer een beetje beter kennen.
Om 20.00 uur stoppen we met de spelletjes en gaan we met elkaar nog wat drinken en krijgen we nog een hapje
aangeboden van de ouderraad.
Graag wel even doorgeven of je met je gezin kunt komen op deze startavond, zodat we de organisatie goed voor
elkaar kunnen maken. Zie tweede bladzijde voor opgaveformulier of mail even naar info@johanfrisoschool.nl
Informatieavond
Dinsdagavond 25 september willen de leerkrachten u graag bijpraten over het onderwijs in de
groepen.
Wij beginnen om 19.00 uur met de groepen 1, 2 en 3, 4. De eerste ronde duurt tot 19.45 uur.
Dan staat de koffie/ thee voor u klaar en kunt u zich opmaken voor de tweede ronde van 20.00
uur tot 20.45 uur. Deze ronde is bestemd voor de groepen 5, 6 en 7,8. Van harte uitgenodigd!
Zie tweede bladzijde voor opgaveformulier of mail even naar info@johanfrisoschool.nl
In de groepen zal o.a. aandacht worden besteed aan de dagindeling, het zelfstandig werken en de weektaak. U
ontvangt uitleg over de diverse methoden en er is gelegenheid om diverse materialen die wij in ons onderwijs
gebruiken te bekijken. De pauze kan eventueel ook gebruikt worden om nog wat langer door het lesmateriaal te
snuffelen of om een extra toelichting over iets te vragen of om de andere klas ook even binnen te stappen.
Luizen
De luizencontrole is volgende week maandag.
Plein schoongemaakt door 5 ouders
Alles is keurig gesnoeid en al het pleinzand is weggeveegd. Schitterend wat vijf ouders in de laatste week op een
klusavond voor elkaar hebben gekregen.
Ook complimenten voor het personeel die de hele laatste week bijna dagelijks aanwezig waren op school om alles
weer voor het nieuwe schooljaar in te richten.
Peutergymnastiek
Maandag 10 september is de eerste peutergymnastiekles om 11 uur. Geef je het ook even door aan andere
belangstellende ouders?
Pompoenenwedstrijd
In de periode 14 – 21 september mag je de zelf opgekweekte pompoen meenemen. We zetten vanaf de
startavond een tafel in de hal klaar, waarop je je pompoen met naam kunt “showen”. Hoe groot, kleurrijk,
gevormd is jouw pompoen geworden? We zijn nieuwsgierig. In de volgende nieuwsbrief van 26 september geven
we de einduitslag door.

Agenda
10 september
13 september
14 september
18 september
25 september
17 oktober
22-26 oktober

11.00 uur Peutergymnastiek
uiterlijke inleverdatum opgavestrook Kinderclubs. Alle leerlingen hebben
vandaag het programmaboekje meegekregen.
19.00 uur Startavond. Verzamelen en starten vanuit speellokaal
20.00 uur een hapje en een drankje
De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen 4 weken achter elkaar op dinsdag een
creatieve les Beeldende vorming vanuit Scala aangeboden.
Informatieavond 19.00 uur Groep 1 – 4
20.00 uur Groep 5 – 8
Studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij!
Herfstvakantie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via het strookje kunt u aangeven of u op de informatieavond of startavond komt. U mag ook per mail aangeven
dat u komt. Mail dan bijvoorbeeld naar info@johanfrisoschool.nl
Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Wilt u het strookje z.s.m. weer inleveren bij de groepsleerkracht van uw
kind(eren)?
Met vriendelijke groet,
Team Prins Johan Frisoschool
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam…………………………………………………………………………….
Ouders van……………………………………………………………………………….

uit groep………………

Komen wel/niet op de informatieavond op dinsdag 25 september 2018
Aantal personen……………………………………………………

Naam…………………………………………………………………………….
Ouders van…………………………………………………………………

uit groep………………

Komen wel/niet op de startavond op dinsdag 14 september 2018
Aantal personen……………………………………………………

Vriendelijke groeten namens team Prins Johan Frisoschool,
Jaap Veltman

