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Beste ouders/verzorgers,
De kop is eraf! Wat heerlijk om weer aan de slag te zijn en wat een prachtige kinderen heb ik al
ontmoet. In de klassen lijkt het of de kinderen al weer weken naar school gaan, zo hard wordt er
gewerkt en zo rustig is het in de school. Ik hoop, dat uw kind met mooie verhalen thuiskomt van alles
wat het geleerd en meegemaakt heeft op school.
Mijn werkdagen zijn maandagochtend, dinsdag, woensdag (vanaf 9 uur op school) en donderdag. Soms
ben ik wel aan het werk, maar niet zichtbaar voor u. Dan ben ik bijvoorbeeld in Lelystad bij het bureau
van SKO. Mocht u mij niet treffen, maar wel willen spreken, dan kunt u ook een e-mail sturen naar
dir.lettertuin@skofv.nl en maken we via de e-mail een afspraak.
De intern begeleider juf José werkt op dinsdag en donderdag. Als u haar niet treft, dan kunt u mailen
voor een afspraak naar j.dendubbelden@kbslettertuin.nl.
Juf Wendy en juf Merle zijn (ook) nieuw in ons team. Juf Wendy is onderwijsassistent. Zij is op maandag
en vrijdag aanwezig om te ondersteunen in de groepen.
Juf Merle is vakdocent bewegingsonderwijs en geeft gymles aan groep 3 t/m 8 op woensdag. Als juf
Merle op vakantie is - ze werkt voor Kinder Centrum Almere - dan komt haar collega meester Geurt
lesgeven. De kinderen hebben afgelopen woensdag al kennisgemaakt met juf Merle en meester Geurt.
We maken er samen een mooi schooljaar van!
Met vriendelijke groet,
Mariska Zwart
Kalender 2018/2019
Deze week krijgt uw oudste kind een kalender voor 2018-2019 mee naar huis. Helaas staan hier een
paar data in, die niet kloppen. Wilt u dit aanpassen op de kalender:
Week van 10 en 17 september
29 oktober
20 december
22 januari
1 maart
25 februari
16 en 17 april
18 april

Ouderverwachtingsgesprekken (niet week van 8 oktober)
Schoolfotograaf (niet 30 oktober)
Kerstviering met continurooster
Studiedag; de kinderen zijn de hele dag vrij
Carnaval (niet op 8 februari)
Luizenpluis (niet 5 april)
IEP eindtoets (niet op 15 april)
Paasviering met continurooster
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Verwachtingsgesprekken
Deze week ontvangt u van de leerkracht een e-mail met hierin de vraag om u in te schrijven voor het
verwachtingsgesprek. Tijdens het verwachtingsgesprek kunt u als ouder meer vertellen over uw kind,
wat het kan, waar het hulp bij nodig heeft, waar het blij van wordt of juist niet, bijzondere
eigenschappen, gezondheid en wat de leerkracht nog meer zou moeten weten. Uw kind mag ook bij
het gesprek zijn en zelf vertellen. Het gesprek is ook een goed moment om wederzijdse verwachtingen
uit te spreken.
Ouderraad
De ouderraad heeft plek voor twee nieuwe ouders! Voor meer informatie en aanmelden kunt u naar
de voorzitter Mark (vader van Julia en Noah) of juf Marlieke van groep 6/7. U kunt ook mailen naar
ouderraad.kbslettertuin@gmail.com.
Oude tafeltjes
Wilt u thuis een tafeltje voor uw kind? We hebben 6 tafeltjes over en die mag u gratis meenemen.
Aanstaande maandag zetten we de tafeltjes buiten om mee te nemen; op = op!
Agenda
10-21 september
17 september
25 september
27 september
1 oktober
2 oktober
9 oktober
19 oktober

Ouderverwachtingsgesprekken
Leerlingenraad
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Start Jeelo project Veilig helpen
opening Kinderboekenweek ‘Vriendschap’
Algemene Ledenvergadering met OR en MR
Studiedag; de kinderen zijn vrij

