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Belangrijke data:
15 september
21 september
23 september
28 september
7 oktober

info avond groep 5b-6a
info avond groep 3 en 8
info avond groep 4-5a
info avond groep 1,2 en 6b-7
schoolbrede Kinderboekenweek activiteit

Fijn dat we er weer zijn!
Een goed bericht dat bijna alle leerlingen die we zagen eind
juli er begin september ook weer zijn. Behalve de leerlingen
die we vorig jaar bedankt hebben, Mose, Josie en Daisy
Winter die naar Amerika zijn gegaan, een leerling die getest
moest worden betreffende Covid-19 en een leerling die
vanwege een positieve test van een reisgenoot niet terug
naar huis kon komen. Verder waren we er allemaal. We gaan
er een mooi en vooral gezond jaar van maken. Veel leerplezier en een fijn schooljaar voor
jullie allen!

Nieuwe collega’s
Gelukkig hebben we voor zieke collega’s en de tijden die
nog openstonden nog nieuwe collega’s kunnen vinden.
Juf Esther wordt vervangen door juf Michaëla Schijve.
Wel goed nieuws te melden dat zoon Siem op dit
moment thuis verder verzorgd kan worden!
Juf Debby heeft haar reïntegratie weer kunnen
oppakken en hoopt dit jaar weer volledig ingezet te
kunnen worden. Zij wordt vervangen door juf Dora
Willemse en juf Marlies Kaan.
Meester Edwin gaat 3 dagen per maand werken als
intern begeleider op de prinses Beatrixschool. Hij wordt
deze dagen vervangen door meester Ludwig de Schoolmeester.

Papieren informatie
Als het goed is, hebben jullie vorige week informatie over een van deze
jeugdtijdschriften gekregen: Bobo, Okki, Natural, nieuws van Freek of Geografic/
natuur nieuws. Tevens heeft ieder gezin ook een schoolkalender ontvangen. Mocht u iets
missen, laat het dan even weten!

We zijn weer gestart!
De eerste schoolweek zit er op. We zijn al halverwege de
tweede schoolweek. De leerlingen hebben er nog steeds zin in,
en dit is ook van toepassing op de collega’s die met uw zoon(s)
en/of dochter(s) dagelijks aan het werk zijn. Super dat
iedereen het graag doet en blijft doen. Als dit anders is dan
hier beschreven, neem dan contact op met de leerkracht van
de groep. Even contact geeft de meeste kans op verandering!
We wensen iedereen een leerzaam en fijn schooljaar toe,
waarbij de ontwikkeling goed verloopt. Ondanks de nog
geldende richtlijnen met beperkingen blijft contact en praten
over een essentieel onderdeel van het schoolleven!

Kinderboekenweek: Worden wat je wil
Heel graag willen wij weer een schoolbrede Kinderboekenweek
activiteit organiseren, waarbij alle ouders en verzorgers welkom
zijn op school. Op dit moment kunnen wij nog niet definitief
beslissen of dat mogelijk is, in verband met de Covid-19
maatregelen. Verzoek aan u om donderdag 7 oktober 2021 vrij
te houden in uw agenda. We gaan wellicht werken met shifts van
kopers: u moet dan wel intekenen op een tijd die u schikt.

Ouderraad
Beste ouders, verzorgers van de Kohnstammschool,
Vorige week vertelde de voorzitter van de ouderraad
dat zij vanwege persoonlijke omstandigheden haar
rol als voorzitter niet naar behoren kon blijven
uitvoeren. De ouderraad is nu van beperkte omvang.
Als u mooie ideeën heeft, betrokken bent bij het
schoolleven van uw kind(eren), u ook een steentje
wil bijdragen, laat dit dan weten. Neem contact op
met een lid van de ouderraad: Reinske Harinck,
Monique van Driel of Edwin Lavooij of spreek een
leerkracht aan als u interesse heeft.

Informatieavonden
Vanaf deze week beginnen we weer met informatieavonden over de groep waarin uw
zoon of dochter zit. De meeste avonden beginnen om 19.30 u. maar hierop zijn
uitzonderingen. We houden deze avonden op school, waarbij één ouder van harte welkom
is om deze avond bij te wonen. De leerkrachten zullen ouders zelf bericht geven over
deze avond, tijdstip en inhoud.

