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Agenda
2 sept
10 sept
26 sept
3 okt
4 okt

Start schooljaar 2019-2020, eerste schooldag
Informatieavond
Uitstapje naar de Kievit groepen 3 t/m 6
Schoolfotograaf OL
Schoolfotograaf UIL

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
Een zomervakantie gaat snel voorbij, maar wij stonden toch ook wel weer te poppelen om te mogen
beginnen! We hebben een goede start gemaakt en kijken uit naar een mooi, nieuw schooljaar!
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de schoolfotograaf, het gymrooster en de
informatieavond op 10 september.
De directie

Informatieavond dinsdag 10 september 2019
Op dinsdagavond 10 september 2019 zullen wij onze jaarlijkse informatieavond hebben.
Op deze informatieavond krijgt u praktische informatie over het schooljaar van uw kind en leert u de
leerkrachten van uw kind kennen. Dit jaar hebben we de avond in drie groepen verdeeld zodat
ouders van meerdere kinderen makkelijker bij verschillende klassen kunnen aansluiten. De verdeling
is als volgt:
18:30 – 19: 15 groep 1/2
19:30 – 20:15 groep 3/4/5
20:30 – 20:15 groep 6/7/8
Wij hopen u op dinsdag te mogen verwelkomen!

Gymrooster 2019-2020
Hieronder treft u het gymrooster voor 2019-2020. Deze is ook op onze website te vinden onder
“schooltijden en vakanties”.
De kleutergroepen krijgen naast het bewegingsonderwijs van hun eigen leerkracht ook eenmaal in de
drie weken bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.
Let op dat u kijkt bij de goede locatie!

Gymrooster Oudelandselaan
gymlocatie Oostmeerhal (bij de sportvelden)
Maandag(Meester Cody)
Tijd
Groep
08:30 – 09:15
O3a
09:15 – 10:00
O3b
10:00 – 10:45
O4a
10:45 – 11:30
O4b
11:30 – 12:15
O5
12:45 – 13:30
O7
13:30 – 14:30
O5/6

Woensdag (Meester Cody)
Tijd
Groep
08:30 – 09:15
O8
09:15 – 10:00
O7
10:00 – 10:45
O6
10:45 – 11:30
O5/6

Donderdag (Meester Sharlton)
Tijd
Groep
08:30 – 09:15
O3b
09:15 – 10:00
O3a
10:00 – 10:45
O4b
10:45 – 11:30
O4a
11:30 – 12:15
O5
12:45 – 13:30
O6
13:30 – 14:30
O8

Gymrooster Gouden Uillaan
gymlocatie Westpolderzaal (naast het schoolgebouw)

Dinsdag (meester Cody)
Tijd
Groep
08:30 – 09:10
U3a
09:10 – 09:50
U3b
09:50 – 10:30
U3c
10:30 – 11:10
U4a
11:10 – 11:50
U4b
12:20 – 13:00
U5a
13:00 – 13:40
U5b
13:40 – 14:20
U6

Donderdag (meester Cody)
Tijd
Groep
08:30 – 09:10
U8b
09:10 – 09:50
U8a
09:50 – 10:30
U7
10:30 – 11:10
U6/7
11:10 – 11:50
U6
12:20 – 13:00
U3a
13:00 – 13:40
U3b
13:40 – 14:20
U3c

Vrijdag (Meester Cody)
Tijd
Groep
08:30 – 09:10
U8a
09:10 – 09:50
U8b
09:50 – 10:30
U7
10:30 – 11:10
U6/7
11:10 – 11:50
U5b
12:20 – 13:00
U5a
13:00 – 13:40
U4a
13:40 – 14:20
U4b

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt ook dit jaar op beide locaties voor het maken van de schoolfoto's:
→ Donderdag 3 oktober komt de schoolfotograaf naar de Oudelandselaan
→ Vrijdag 4 oktober komt de schoolfotograaf naar de Gouden Uillaan
Dit jaar is de achtergrond een betonlook.
Zoals elk jaar worden er, behalve de individuele en klassenfoto's, ook foto's gemaakt van broertjes en
zusjes. Deze broertjes/zusjes foto's worden alleen gemaakt van kinderen die op dat moment bij ons
op school zitten.
Ook dit jaar kunnen de foto's digitaal besteld worden. Meer informatie hierover volgt later.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die stellen aan Chantel van Kralingen
(c.kralingen@daltondeklipper.nl).

Nieuwe website
Vorige week donderdag was onze website tijdelijk offline, maar sindsdien staat onze nieuwe website
online! Op deze frisse, nieuwe website vindt u de informatie over onze school. De komende tijd
zullen er nog wat kleine aanpassingen aan gedaan worden, maar wij zijn erg blij met het resultaat!
Bent u nieuwsgierig geworden naar onze website, kijk dan op www.daltondeklipper.nl
Hier kunt u ook de nieuwsbrieven, het gymrooster, de jaarplanning, de vrije dagen en de
schoolvakanties vinden.

Themaposter groepen 1/2 van de Gouden Uillaan
De komende weken zal het thema van de kleutergroepen op locatie Gouden Uillaan zijn: “fruit en
leef je uit!”

Ouderraad zoekt nieuwe leden!

