Start van het nieuwe schooljaar!
IJlst, 31 augustus 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Kogge,

‘Hoi, we stappen het nieuwe schooljaar in!’
Na een zomerse vakantie stappen we aanstaande maandag het nieuw
schooljaar in! We starten met de Gouden Weken. Daarbij ligt het accent op
groepsvormende activiteiten. In elke groep wordt aandacht besteed aan
het (opnieuw) met elkaar kennis maken. We staan ook stil bij wat de
kinderen dit jaar gaan leren en we gaan ook al lekker aan de slag met o.a.
taal, rekenen en lezen. Natuurlijk mogen de kinderen ook nadenken over
eigen leerwensen en doelen voor dit schooljaar.
Daarnaast ondernemen we nog aantal gezamenlijke activiteiten met de
hele school!
Hieronder vindt u alvast de data van de kalender t/m de herfstvakantie:

DATUM

ACTIVITEIT

Maandag 3 september
Dinsdag 11 september
Maandag 17 september
Woensdag 19 september
Donderdag 20 september
10 t/m 21 september
Maandag 24 september
24 t/m 28 september
Woensdag 26 september
Vrijdag 28 september
Woensdag 3 oktober

Start schooljaar met inloop
Schoolfotograaf
Informatie avond groep 1/2 en 3
Gezamenlijke picknick groep 1 t/m 8 bij de fontein
Informatie avond groep 8
Startgesprekken groep 1 t/m 8 (uitnodiging volgt nog)
Start project ‘de Wylde Boerinne’
Verkiezingsweek leerlingenraad
Start verkoop kinderpostzegels
Koffie ochtend
Leerlingen zijn gehele dag vrij i.v.m. Dalton studiedag
Start Kinderboekenweek; thema Vriendschap
Dierendag
Afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie

Donderdag 4 oktober
Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 19 oktober
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Praktische informatie / afspraken voor komend schooljaar
Opening nieuwe schooljaar
Aanstaande maandag hebben we vanaf 8:15 uur inloop en mogen de kinderen met hun
ouders/verzorgers een kijkje nemen in hun (nieuwe) klas. Om 8.30 uur staat de koffie/thee op het
schoolplein klaar en luiden we het nieuwe schooljaar in op de rode loper.

Informatie avond groep 1/2, 3 en 8
Op maandag 17 september is er een informatie avond voor ouders/verzorgers van groep 1/2 en 3.
Maandag 17 september
19.00-20.00 uur
groep 3
20.00-21.00 uur
groep 1/2
Op donderdag 20 september is er een informatie avond voor ouders/verzorgers van groep 8.
In deze groepen verandert er vaak veel voor de kinderen en daar vertellen de leerkrachten op deze
avond meer over. Er volgt nog een uitnodiging via de leerkracht.

Gymnastiek
We starten vrijdag weer met gymnastiek. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben op maandag en vrijdag
gymnastiek. De kleuters gaan naar het speellokaal.
Graag de gymkleding en gymschoenen (vanaf groep 3) aanstaande maandag al meenemen.
Gymkleding en schoenen zijn verplicht om deel te kunnen nemen aan de gymles.

Luizencontrole
Op school plannen we in de komende weken ook weer een luizencontrole in. Wilt u dit weekend alvast
de haren van uw kinderen controleren? Op die manier kunnen we het schooljaar hopelijk luisvrij
beginnen.

De lessen beginnen om 8.30 uur
De schooldeur gaat om 8.20 uur open en om 8.25 uur gaat de 1ste bel. De lessen in alle groepen starten
om 8.30 uur. Daarom willen we graag dat de kinderen uiterlijk om 8.25 uur op school zijn, zodat de
lessen op tijd kunnen starten.
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Verlof aanvragen
U kunt in bijzondere gevallen vrij vragen voor uw kind(eren). Wij mogen het verlof alleen toekennen,
wanneer de aanvraag valt onder de leerplichtwet. Meer informatie hierover vindt u op onze website:
http://obsdekogge.nl/Ouders/122-P-leerplicht-and-verlofaanvraag

Het aanvraagformulier vindt u ook op onze website: http://obsdekogge.nl/Contact/1-F-aanvraag-verlof-formulier

Klassenouders
We willen dit schooljaar ook weer graag gaan werken met klassenouders. Een klassenouder ondersteunt
de leerkracht bij de organisatie van activiteiten in de klas en bij uitstapjes. Per groep zijn er 2
klassenouders, zodat je elkaar kunt helpen en/of vervangen. Binnenkort ontvangt u hierover een
informatiebrief en opgavestrookje.

Veilig naar school & parkeren in de vakken



Bij de ‘tút & derút’ kunt u de kinderen afzetten bij het brengen.
Voor parkeren graag in een parkeervak gaan staan. Er is altijd plek! Zo
houden we de verkeersstromen overzichtelijk en veilig voor iedereen.

Inleveren oud papier
 Iedere maandag tussen 8.00 en 8.30 uur kunnen
ouders en kinderen een doosje oud papier op school brengen voor een prijs per
kwartaal.
 Iedere 1ste dinsdag van de maand haalt het oud-papier-team het oud
papier na schooltijd bij u thuis op in de straat.

Graag maandag weer mee naar school nemen!
 Gymkleding & schoenen
 Zin in lezen! tas van de Kogge
 Luizenzak t/m groep 4/5

Nog een zonnig weekend gewenst en tot maandag!
Met vriendelijke groeten,

Het team van de Kogge

