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Belangrijke data:









12 september stakingsdag
13 september koffieochtend met juf
Barbara over nieuwe schooljaar.
Tijd vanaf 8.30 uur.
17 september studie/taakdag. De
school is dan gesloten.
Peuterspeelzaal is open.
18 september Prinsjesdag. Gehele
school gesloten, ook
peuterspeelzaal.
24 september informatieavond
peuters.
25 september informatieavond
groepen 1 en 2.
27 september informatieavond
groepen 3 tot en met 8.
Herfstvakantie vanaf 22 oktober tot
26 oktober.

Belangrijke data:
Op woensdag 12 september is de school dicht
vanwege de al eerder aangekondigde staking.
Op 17 september is de school gesloten in verband
met een studie/taakdag voor de leerkrachten.
Op 18 september is de school gesloten vanwege
prinsjesdag.

Voor- en naschoolse opvang:
Op de Zuidwalschool kunt u tegen betaling gebruik
maken van voor-of naschoolse opvang.
Deze opvang wordt verzorgd door Stichting
Jeugdwerk.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact
opnemen met mevr. Samira Elhamdi 0619429249.
Uiteraard kunt u ook even een kijkje komen nemen
bij onze voor- of naschoolseopvang zodat u kunt
zien hoe het een en ander eruit ziet.
Juf Rayla heet u van harte welkom.

Nieuwe gymmeester op vrijdag:
Vanaf vrijdag 7 september zullen de gymlessen op
de vrijdagen verzorgd gaan worden door de nieuwe
gymmeester Pastrick van Coeverden.
Meester Jos maakt gebruik van ouderschaps-verlof
en zal dan de vrijdagen niet aanwezig zijn.
Meester Patrick zal voornamelijk gymles geven aan
de onderbouw. Welkom!

Ooievaarspas:
Op donderdag en vrijdag kunt u de ooievaarspas
van uw zoon of dochter laten scannen bij juf
Jacqueline. Ieder jaar opnieuw aanvragen bij de
gemeente en ieder jaar laten scannen bij de
administratie!

Nieuws uit de Peuterspeelzaal:
We zijn nu weer een week op school na de
vakantie.
Alle kinderen én de juffen zijn weer een beetje
gewend.
Wij willen u vragen als uw kind, om welke reden
dan ook, niet aanwezig kan zijn op school dit door
te geven aan de leidsters.
Dit kan via het telefoonnummer van school, maar
ook via ons eigen nummer: 0644697570
Vanaf september moet ook de maandelijkse
bijdrage weer betaald worden.
De laatste 2 weken van de maand zal het
pinapparaat aanwezig zijn. Daarvoor kunt u
eventueel cash betalen.
Vergeet u de informatieavond op 24 september
niet!!!!
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Ouders van wie de kinderen in september of
oktober 4 jaar worden kunnen aansluiten bij de
informatieavond van groep 1.

Naschoolse muzieklessen op de
Zuidwalschool!!!
We hebben een heel bijzondere naschoolse
activiteit kunnen regelen voor leerlingen van de
groepen 3,4 en 5!!
Vanaf woensdag 19 september zijn er dan namelijk
muzieklessen waarbij de kinderen daadwerkelijk op
een echt muziekinstrument leren spelen!!!
Deze lessen worden gegeven door muziekdocenten
van 1001 nachten muziekcentrum. Direct na school
om 12.15 wordt er een uur muziekles gegeven. De
instrumenten die gebruikt worden zijn: djembé,
keyboard en viool.
In totaal zijn er 8 lessen voor 12 leerlingen per
klas. Deze week heeft uw kind een
aanmeldformulier gekregen. Zorg dat het
aanmeldstrookje voor 14 september weer terug is
bij de leerkracht van uw kind.

Koffieochtend:
Op 13 september is er weer een koffieochtend met
juf Barbara.
U bent van harte welkom. Samen met juf Barbara
willen wij heel graag met u kijken hoe u zich zo
veel mogelijk betrokken kunt voelen bij de
Zuidwalschool.

Uiteraard hoopt het gehele Zuidwalteam dat het
niet zover hoeft te komen en dat uw kind gewoon
op tijd in de les aanwezig is. Mocht na het contact
met de leerkracht uw kind wederom herhaalde
keren te laat komen( en daar gaan we niet vanuit),
dan zal bureau Leerplicht ingeschakeld worden.
Onze school is verplicht om de tijd, die voor het
lesgeven staat ook daadwerkelijk ten uitvoer te
brengen.
U zult begrijpen dat later binnen komen erg
storend werkt in een de groep.

Kennismakingsgesprekken:
Op maandagavond 24 september is de
informatieavond voor de peuters. Info volgt!
Op dinsdagavond 25 september is de
informatieavond voor de groepen 1 en 2.info volgt
Op donderdag 27 september zijn de
kennismakingsgesprekken met de ouders van
groepen 3 t/m 8.
Zit uw kind in de groepen 3 t/m 8, dan krijgt u
aanstaande week een uitnodigingsbrief, waarop u
een tijd kunt aangeven welk u het best uitkomt.
Kortom: de school is weer begonnen en wij willen
graag met u in gesprek.
U wordt dus verwacht en u bent van harte
welkom!!!!

Absentie:
Mocht uw kind om welke reden ook niet op school
aanwezig kunnen zijn, dan is het uitdrukkelijk
verzoek dit aan de school/ leerkracht te melden.
In het absentiesysteem van de school wordt dit dan
geregistreerd.
Om onduidelijke of ongeldige redenen zal deze
absentie in dit systeem dan ook als ongeoorloofd
worden opgenomen. Bureau leerplicht zal mogelijk
controle uitvoeren.

Te laat komen:
Schooltijden:
Zoals u gewend bent, is de schoolbel 5 minuten
eerder te horen . Namelijk om 5 minuten voor half
negen en vijf minuten voor 1. Dan gaan alle
groepen ( behalve de kleuters, want die gaan al
vanaf kwart over 8 en kwart voor 1 naar de groep)
naar binnen.
Om half negen en om 1 uur gaat de bel nog een
keer ten teken dat alle leerlingen op dat moment in
de groep behoren te zijn en dat de meester of juf
ook echt met de les kan gaan beginnen.
Mocht uw kind na deze bel binnen komen, dan zal
dit als verzuim/ te laat aangetekend worden. Na
drie van deze aantekeningen zal de leerkracht
contact met u opnemen!!
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