Schooljaar 2017-2018

Nieuwsbrief 1 september 2017

Welkom op school
De eerste schooldag komt eraan: maandag 4 september. Welkom terug op
school! Wij verheugen ons erop om iedereen weer te mogen begroeten en de
nieuwkomers te verwelkomen.

Inloop op school en fietsen op het schoolplein
Nog even een herinnering aan het begin van het schooljaar:
•

De schooldeuren gaan dagelijks om 08:15 uur open en de lessen starten om
08:30 uur.

•

Er wordt niet gefietst op het schoolplein.

•

Stal geen fietsen aan de straatkant; een veilig gevoel voor alle kinderen,
ouders en omwonenden.

Nieuwe contactgegevens?
Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of mailadres? Mail het aan
info@amgs.net onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en de
groep.

Aanwezigheid nieuwe Intern begeleiders
Tjako de Jong en Margreet Landweer vormen samen het nieuwe IB-duo.
Tjako de Jong is verantwoordelijk voor de groepen 5 t/m 8 en te bereiken via de
mail op: t.dejong@amgs.net. Tjako is op dinsdag en woensdag aanwezig.
Margreet is verantwoordelijk voor de groepen 1 t/m 4 en te bereiken via de mail
op: m.landweer@amgs.net. Margreet is op dinsdag, woensdag en donderdag
aanwezig.

Kunst en Cultuur
Het aanbod voor de naschoolse activiteiten kunst en cultuur wordt volgende
week aan u allen verspreid via een extra nieuwsbrief. Let op de uiterste
inschrijfdata en start data van de activiteiten. U heeft namelijk maar één week
de tijd om uw kind op te geven!

Lokalen indeling 2017-2018
Hieronder vindt u een schematische afbeelding van de nieuwe indeling.
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ICT
Vanaf aankomen schooljaar zullen wij mailen vanuit ons leerlingvolgsysteem
Parnassys. Dit betekent dat we dit niet meer via Digiduif zullen doen, om dubbele
administratie te voorkomen. Dit betekent dat u uw account van Digiduif voor
onze school op kunt zeggen.

Bericht van de gymjuf:
Beste ouders/ verzorgers,
In de zomervakantie hebben de gymzaal en het speellokaal een
uitgebreide schrobbeurt ondergaan. U begrijpt dat we deze vloeren graag goed
willen onderhouden, daarom vragen we alle kinderen in het nieuwe jaar
gymschoentjes te dragen.
Nog even alle gym afspraken voor groep 3 t/m 8 op een rijtje:
•

Het is de bedoeling dat de kinderen aparte gymkleding bij zich hebben, dus
niet de kleding waar ze ook mee in de klas zitten.

•

Een korte of makkelijk zittende broek (zonder ritsen!) en T-shirt of gympakje
voldoet, daarbij dragen ze gymschoenen (met rubberzool). Dit is nodig voor
de hygiëne en om te voorkomen dat er vuil en zand in de zaal komt.

•

Tijdens de gymlessen wordt er behoorlijk intensief bewogen, daarom hebben
we op school de afspraak dat alle kinderen douchen na afloop van de gymles.
Hiervoor nemen de kinderen een handdoek mee. We hebben op school aparte
kleedkamers en douches voor jongens en meisjes.

•

Bij kinderen met lang haar is het praktisch dat zij hun haar vast dragen of in
een staartje, zodat het niet voor de ogen zit.

•

Kan uw kind een keertje niet meedoen bij gym, wilt u dan zo vriendelijk zijn
een briefje mee te geven met de reden waarom niet.

Sportieve groet juf Melina Metselaar

Gymrooster groepen 3 t/m 8:
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De groepen 1&2 gymmen op dinsdag in de grote gymzaal en op donderdag in de
speelzaal. Ook zij hebben gymkleren en schoentjes nodig (met klittenband). Dit
kan in een tas met de naam van het kind erop in de klas blijven. Bij de kleuters
wordt er niet gedoucht, dus een handdoek is niet nodig.

Agenda
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Eerste schooldag nieuwe schooljaar
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Info-ochtend bovenbouw

