
 WIST U DAT...? 

 … ook dit schooljaar alle  

kinderen GYMLESSEN hebben? Onze 

nieuwe gym-juf Joanneke verzorgt de 

gymlessen op maandag en woens-

dag. Vanaf 14 september beginnen 

ook de gym-plus-lessen weer. Daar 

krijgt u binnenkort een brief over. 

Wanneer de ZWEMLESSEN voor groep 

4/5 beginnen, hoort u nog. 

     NIEUWSBRIEF     OBS DE MONCHYSCHOOL 
                  25 AUGUSTUS 2020 

 

 

 VERJAARDAGEN 

         1 september: Vrouwtje       

 2 september: Marco 

9 september: Jakob         

14 september: Anas 

16 september: Damian 

17 september: Dergham 

17 september: Xemgin 

18 september: Djahmany 

 

   EEN NIEUWE SCHOOLJAAR!  
   Op maandag 24 augustus begon schooljaar 2020-2021. We openden  

met “een frisse start” voor kinderen, ouders en juffen; dit was op het plein, 

omdat dat vanwege corona de enige mogelijkheid is. We zijn blij dat de 

kinderen er weer zijn! 

We gaan er samen een goed jaar van maken. De kinderen zullen weer 

veel nieuwe dingen leren, in een klas met nieuwe kinderen, en misschien 

ook met een nieuwe juf. De eerste weken is er veel aandacht voor de  

nieuwe groep en elkaar leren kennen, hoe we met elkaar omgaan, waar 

alle spullen liggen enz. 

Ieder gezin krijgt in september een schoolkalender met alle data.   

 

 BELANGRIJKE DATA 

          9 september: om 12.00 uur  

 informatie over het nieuwe schooljaar 

14 september: MR 

15 september: kennismakingsgesprekken 

17 september: kennismakingsgesprekken 

21 t/m 25 september: week tegen het pesten 

25 september: kinderraad 

28 september: studiedag - alle kinderen vrij 

OBS DE M ONCHYSCHOOL |  L UPINESTRA A T 12 6841 GD A RNHEM  |  026 3212674  

INFO.MONCHYSCHOOL@FLORESONDERWIJS .NL |  WWW .MONCHYSCHOOL.NL  

  

… we zoeken naar goede manieren 

om u als ouders en verzorgers te  

informeren over de school? Voorlopig 

kunnen we u niet uitnodigen op de 

trappen, en luisteren naar uw vragen 

en opmerkingen. Zorgt u er daarom 

voor dat u OUDERPORTAAL op uw te-

lefoon heeft. Heeft u dat nog niet, 

vraag dan de leerkracht om hulp. 

 

... vanwege het corona-virus DE 

SPIL nog steeds geen toegang 

biedt voor ouders en verzorgers? 

Ook de wijkactiviteiten gaan niet 

door in de Spil. De juffen komen 

naar buiten om de kinderen op te 

halen; aan het einde van de dag 

gaan de kinderen met hun juf sa-

men naar buiten.  


