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De vakantie is bijna voorbij en op
De Wiekslag zijn we klaar voor
een nieuw schooljaar. In deze
eerste nieuwsbrief vindt u een
hoop praktische informatie en
handige weetjes over het reilen en
zeilen in groep 3. We wensen u
veel leesplezier!

Eerste schooldag
We starten maandag 3 september
a.s. om 8.30 uur. Bij binnenkomst
hangen de leerlingen van groep 3
hun jas rechts aan de kapstok en
de leerlingen van groep 4 links.
De leerlingen stoppen hun tassen
in de bakken in de klas.
Hierbij nodigen we u als ouders
van harte uit om samen met uw
kind het plekje in de klas op te
zoeken!

Inloop
In groep 3 is er iedere ochtend
van 8.25 uur tot 8.40 uur inloop.
Op de middagen is er geen
inloop.

Souvenir
Maandag starten we uiteraard met
elkaar te vertellen over de
zomervakantie. We vragen
iedereen een souvenir of ander
voorwerp van de vakantie mee te
nemen.
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Kiezel en druppel
Op donderdagmiddag gaan de
leerlingen van groep 3 in het
kader van De Gouden Weken met
juf Sylvia naar het speellokaal
voor de activiteiten van Kiezel en
Druppel. Bij deze activiteiten
dragen de kinderen hun gewone
kleren. Het is dus niet nodig
gymkleding mee te geven.

Gymnastiek

Iedere dinsdagmiddag hebben de
kinderen van groep 3 en groep 4
samen gymnastiek van juf
Marloes de Boer (vakleerkracht).
We verwachten alle leerlingen
(dus ook overblijvers) iedere
dinsdagmiddag om 13.00 uur bij
het hek (fietsenhok) om
gezamenlijk naar de gymzaal te
lopen. Tijdens de gymlessen
dragen alle leerlingen
sportkleding (b.v. gympakje,
sportbroekje + shirt).
Sportschoenen of gymslofjes met
lichte zolen zijn toegestaan.

Vriendelijke groeten,
juf Mieke, juf Sylvia en juf
Diana

