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Beste ouders en/of verzorgers (s),
Een nieuw schooljaar… nieuwe dingen leren…
nieuwsgierig zijn naar wat er gaat gebeuren…
Fijn dat we er weer zijn!
Een nieuw schooljaar, een nieuw begin. Ik begin
deze nieuwsbrief met een het volgende gedicht van
Chris Lindhout:
Zoals U

Een groep vol kleine mensen
En iedereen heeft wat
De één is druk, de ander stil.
Bont palet vol kleurverschil.
Zo gaan ze hun levenspad.
Een groep vol kleine mensen
Aan ons toevertrouwd
Laat me ze vertrouwen
Laat me van ze hou-en
Zoals U van mij houdt.
In dit vertrouwen gaan we blij het nieuwe schooljaar
in!
Jaarplanning
Volgende week ontvangt u de jaarplanning van de
school. Ik moet daar nog wat dingetjes in afronden
en dan stuur ik u de jaarplanning toe.
Informatie- en ouderavond
Voor de vakantie hebben we u via het Ouderportaal
al een bericht gestuurd over de informatieavond.
Deze is op dinsdag 17 september. U bent vanaf
19.00 uur van harte welkom in de groep van uw
kind(eren). De jaarlijkse informatieavond vindt dan
plaats. De juffen vertellen wat u dit jaar zoal kunt
verwachten. Na dit informatiemoment is er
koffie/thee en aansluitend, vanaf 20.00 uur, is er
een ouder thema-avond over voeding. Onderwerpen
die o.a. besproken worden zijn:
 Wat doe je met moeilijke eters?
 Wat heeft een kind nodig?
 Wat is gezonde voeding?
Het belooft een mooie informatieve avond te
worden. We rekenen op uw komst!

Startzondagen
Graag nodigen we u van harte uit voor de diensten in
de Gereformeerde kerk (Brugkerk Lopik) op 8
september of Hervormde kerk (Lopikerkapel) op 22
september om gezamenlijk een zegen te vragen over
het nieuwe schooljaar.
Beide diensten worden voorbereid op school door
verhalen en het zingen van liederen. In beide
kerken begint de dienst om 09.30 uur en bent u
welkom vanaf ongeveer 9.15 uur.
Gegevens
Zijn
er
veranderingen
in
e-mailadressen,
telefoonnummers, nood telefoonnummers, enz..?
Dan kunt u deze zelf aanpassen binnen het
Ouderportaal. Daarnaast vinden we het fijn als u het
aan ons doorgeeft, zodat we het in het leerling
administratiesysteem kunnen wijzigen.
Drempelonderzoek groep 8
Op woensdag 25 september wordt in groep 8 het
Drempelonderzoek afgenomen.
Het Drempelonderzoek geeft de leerkracht informatie
over waar het kind staat qua niveau. De leerkracht
kan zich samen met de gegevens uit het CITO
leerlingvolgsysteem een beeld vormen van het
mogelijke uitstroomniveau van de kinderen.
Schoolschoonmaker
Helaas
is
één
van
onze
schoolschoonmakers al geruime tijd
ziek. Tot op heden heeft de ander
schoonmaakster de werkzaamheden
steeds overgenomen. Helaas gaat dat
voor de komende periode van een paar
maanden helaas niet lukken. Daarom
zijn we op zoek naar iemand die
wekelijks deze werkzaamheden zou
kunnen vervullen. Het gaat om 5 uur per
week. Mocht u interesse hebben, dan
kunt u contact opnemen met Henry.
Gymtijden
De kinderen gymmen weer op de normale tijden. De
kinderen van groep 3 t/m 5 vertrekken om 12.50 uur
met de bus. Wilt u er voor zorgen dat ze op tijd op
school zijn? De kinderen van groep 6 t/m 8 gymmen
daarna. Zij zijn om 15. 15 uur terug op school.
Z.O.Z.

Vanuit het breed sociaal loket (BSL)
Op 9 oktober start er een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 10-12 jaar. Bij
deze nieuwsbrief is de flyer met informatie
toegevoegd.
Agenda
8 september
17 september
22 september
26 september

Startzondag Brugkerk Lopik
Informatie- en ouderavond
Startzondag Hervormde kerk
Lopikerkapel
Drempelonderzoek groep 8

Hartelijke groet namens het Immanuelteam,
Henry van Beusekom

