Nieuwsbrief
De Monchy School - 5 september 2022
Wist u dat?
… het nieuwe schooljaar is
begonnen? Bijna alle kinderen
zijn er weer! Goed ook om
vanochtend veel ouders en verzorgers weer te zien. De nieuwe
schoolkalender wordt gedrukt. U
krijgt volgende week de kalender
met alle activiteiten en belangrijke
data erop.

… er twee nieuwe leerkrachten
bij ons op school zijn? Juf Lieke
is tot en met de herfstvakantie
iedere maandag in groep 5, en
meester Rik is iedere maandag in
groep 8. Van harte welkom! We
zijn blij met zulke ervaren
leerkrachten en we hopen dat ze
snel hun draai vinden.

Verjaardagen
Deze kinderen zijn de komende weken jarig!
7 september: Khadija
8 september: Janeya
9 september: Jakob
16 september: Damian
17 september: Dergham
17 september: Xemgin
Gefeliciteerd en veel plezier!

… iedere school vóór 1 oktober
een corona-plan moet hebben?
Daar zal in staan hoe we als
school omgaan met corona,
mocht het aantal besmettingen
weer oplopen. De MR moet het
plan goedkeuren, dus ook ouders
zijn hierbij betrokken. Hopelijk
gaat het meevallen met corona...

Belangrijke data
7 september: informatie voor alle ouders en
verzorgers over het nieuwe schooljaar,
op de trappen, 12.00 uur
27 en 29 september: in gesprek met de juffen
(hoe is de start gegaan? wat hoort u
thuis? wat zien we op
school?) U ontvangt
hiervoor nog een
uitnodiging.

Een nieuw schooljaar!
Het schooljaar 2022-2023 is begonnen! Fijn om de kinderen én de ouders
en verzorgers weer te zien. Sommige kinderen vonden het wel spannend
vanochtend, sommige kinderen hadden er véél zin in, en voor sommige
kinderen had de vakantie nog wel een weekje langer mogen duren…
Woensdag 7 september bent u van harte welkom, om 12.00 uur, met
koffie en thee, op de trappen. U hoort dan belangrijke informatie over het
nieuwe schooljaar. Dus zorg dat u erbij bent :)
Als de school uit is, om 12.35 uur, komt uw kind u bij de trappen ophalen, en
laat het u zien waar het in de klas zit, waar aan gewerkt wordt, wie de
(nieuwe) juf is etc. Fijn voor uzelf en voor uw kind!
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