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AGENDA

AUGUSTUS
SEPTEMBER

26
26

Start schooljaar
Start Gouden Weken

12
17
23
25

Startgesprekken op middag en avond
Startgesprekken op middag
Start thema ‘Wonen in Lemmer’
Kinderpostzegels groepen 7 en 8

GOUDEN WEKEN
Na een fijne vakantie zijn wij maandag met ochtendgymnastiek het nieuwe
schooljaar gestart! We starten met de Gouden Weken en bouwen samen aan een
fijne en rustige (werk)sfeer in de groep. Daarbij ligt het accent op groepsvormende
activiteiten. In elke groep wordt aandacht besteed aan het (opnieuw) met elkaar
kennis maken en de afspraken in de klas en op school. We staan ook stil bij wat de
kinderen dit jaar gaan leren en wat de eigen leerdoelen zijn voor dit schooljaar.

STARTGESPREKKEN

Wij vinden het belangrijk om te investeren in de samenwerking
tussen school en thuis. Goede contacten, elkaar informeren en ontmoeten
werken door in de kwaliteit van de ontwikkeling van de kinderen.
In de Gouden Weken zijn de startgesprekken voor ons een belangrijk moment om
elkaar te ontmoeten en af te stemmen. Deze zijn op donderdag 12 september en
dinsdag 17 september. Het inschrijven voor de gesprekken gaat dit keer via de
Parro app. De leerkracht zal u hiervoor donderdag 5 september uitnodigen.

FLYER
Dinsdag 10 september krijgt uw kind(eren) een Informatie flyer mee. Hierin leest u
allerlei informatie met betrekking tot dit schooljaar over de groep waarin uw
kind(eren) dit jaar zit. Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen tijdens de
startgesprekken. Wanneer er later in het schooljaar vragen zijn horen we deze dan
natuurlijk ook graag!

CURSUSSEN
Er worden verschillende type cursussen aangeboden, waarvan folders bij ons op
school zijn gebracht. Deze vindt u op de tafel op het leerplein.

WIJZIGING GEGEVENS
Adreswijziging of andere gegevens gewijzigd? Geef het online door!
Vanaf nu is het mogelijk om online een adreswijziging of wijziging van andere
gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer of e-mailadres) door te geven. Op onze
website onder ‘Contact’ kunt u een online formulier vinden om de wijziging door te
geven. Eenvoudig en snel! Na ontvangst van uw wijziging voeren wij de wijzigingen
z.s.m. door in ons administratiesysteem. Kijk op:
https://www.tweespan-lemmer.nl/contact
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