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Woensdag 26 september 2018

Groep 1 t/m 8: ‘omgekeerde tien minuten gesprekken’
(u ontvangt een uitnodiging)
Start verkoop kinderpostzegels

Woensdag 3 oktober t/m zondag 14 oktober 2018

Kinderboekenweek: thema ‘vriendschap’

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Herfstvakantie

Het schooljaar is weer begonnen!
Inmiddels zit onze eerste schoolweek er weer bijna op.
Een nieuw schooljaar is altijd weer leuk en spannend,
ook voor ons als leerkrachten. Zeker nu we gaan
starten met de chromebooks, moeten we af en toe even
onze weg vinden. Onze eerste ervaringen zijn zeer
positief. Onze indruk is dat de kinderen het ook
fantastisch vinden werken!
We kijken weer uit naar alles wat komen gaat. Zo
willen we u in september uitnodigen voor een
kennismakingsgesprek met de leerkracht van uw kind
en willen we u in oktober meer vertellen over hoe wij
werken met de chromebooks. Daarbij hebben we weer
een schoolbreed-project in de planning. Het thema
ervan houden we nog even geheim… En zo zijn er
meer zaken waar we u gedurende het schooljaar van
op de hoogte brengen. Voor nu: veel leesplezier van
deze eerste WAS-nieuwsbrief!
Even voorstellen…
Door het vertrek van Juf Femke en de nog niet
volledige terugkeer van juf Grada en juf Petra,
hebben we diverse nieuwe gezichten in onze school.
Hieronder stellen ze zich aan u voor…
Juf Lisa
Hallo allemaal! Dit jaar ben ik de juf
van groep 3. Ik zal mezelf even
voorstellen: mijn naam is Lisa, ik ben
26 jaar oud, ik woon in Groningen en
ik ben geboren in Amersfoort. Vorig
jaar heb ik gewerkt op OBS Het
Heidemeer in Sappemeer, en dit jaar
dus hier in Foxhol. Even kort over
mezelf. In mijn vrije tijd coach ik met veel plezier een
roeiploeg in Groningen. Verder houd ik veel van
fotograferen, sporten en reizen. Ook doe ik graag
spelletjes met de klas (dat hebben de kinderen vast al
gemerkt)! Ik heb erg veel zin in komend schooljaar en
hoop dat het een leuk jaar wordt. Voor vragen en
dergelijke kun je me na school altijd even aanschieten.

Juf Grietha
Hallo,
Ook al werk ik al een tijdje op de
W.A. Scholtenschool, het werd
hoog tijd me eens voor te stellen.
Mijn naam is Grietha Buitenweg. Ik
woon in Bedum samen met mijn 2
zoons. Bas is 7 en Nick is 5.
Ik heb een aantal jaren gewerkt
voor een andere vereniging en
soms is het tijd voor verandering,
daardoor kwam ik al snel in Foxhol terecht waar ik
voor groep 3/4 kwam te staan. Dat heb ik als zeer
plezierig ervaren en ga dit jaar aan groep 7/8
lesgeven.
Ook ga ik me bezig houden met de ICT taken op
school, zoals de chromebooks en dergelijke.
U begrijpt het al, een van mijn hobby`s is de
computer, verder mag ik graag tekenen en heb ik een
passie voor oude Amerikaanse auto`s.
Ik heb zin in dit schooljaar en hoop u allen binnenkort
te ontmoeten.
Juf Marieke
Hallo allemaal,
Sinds dit schooljaar ben ik een
nieuwe
juf
op
de
W.A.
Scholtenschool. Samen met juf Anet
zal ik groep 5/6 dit jaar les gaan
geven en via deze weg wil ik mijzelf
graag voorstellen.
Ik ben Marieke Meerveld en ik woon
samen met Rogier, en onze 2
dochters van 12 en 7, in Veendam.
De afgelopen schooljaren heb ik met veel plezier
gewerkt in verschillende groepen, zowel in middenals bovenbouw. Ook dit schooljaar heb ik er weer veel
zin in en hoop er samen met de kinderen een leuk jaar
van te maken.
Op de woensdagen en donderdagen zal ik voor de
groep staan, heb je dus een vraag of wil je gewoon
even kennismaken, loop na schooltijd gerust binnen.

Juf Johanna
Hoi, ik ben Johanna Jaspers en
heb de eer om de komende
periode op de donderdag voor
groep 7/8 te staan op jullie
mooie school. Op dit moment
werk ik op sbo de Zwaaikom en
bij de KLM als stewardess. Mijn
hart ligt in het onderwijs, en zal
in december alleen in het
onderwijs gaan werken. Mijn huis
staat in Midlaren, waar ik met
mijn man en 2 dochters woon.
Ben dol op dieren en natuur. In mijn vrijetijd ben ik aan
het hardlopen, met mijn hond aan het wandelen,
cavia’s knuffelen of aan het winkelen.
Heb er veel zin in de komende periode en ben
benieuwd naar jullie, na schooltijd staat mijn deur
open.
Inmiddels hebben we meerdere leerkrachten
aangegeven interesse te hebben in het werken op onze
school. Zodra we daar een keuze in hebben gemaakt,
hoort u van ons en zal deze collega zich ook aan u
voorstellen.
Brengen van de kinderen vanaf groep 3
We willen u vriendelijk vragen om vanaf komende
week buiten afscheid te nemen van uw kind en het
alleen naar binnen te laten gaan. Moet u wat melden
aan de leerkracht, dan kunt u natuurlijk altijd bellen om
een afspraak te plannen of een briefje aan uw kind
meegeven. (Én als het écht dringend is, kunt u natuurlijk
altijd even bij de leerkracht persoonlijk terecht.) We
willen graag direct om half 9 aan de slag. Alvast
bedankt voor uw medewerking!
Schoolgids 2018-2019
De komende week zal de schoolgids van onze school
op de website ‘www.wascholtenschool-foxhol.nl’ komen
te staan. Deze schoolgids is bedoeld om u als
ouder/verzorger te informeren over de gang van
zaken op de W.A. Scholtenschool. Mocht u hierin niet
vinden wat u wilt weten, dan kunt u na schooltijd de
leerkracht van uw kind of juf Hannah even aanschieten.
Ziekmeldingen
Als u kind niet naar school kan komen, wilt u dan voor
half 9 bellen? Vooral op de maandag en vrijdag zijn
we onder schooltijd niet altijd goed bereikbaar, omdat
alle collega’s aan het lesgeven zijn. Alvast bedankt
voor uw medewerking!
Gymrooster 2018-2019
maandagmiddag
Groep 5/6
dinsdagochtend
Groep 7/8
Groep 3/4
woensdagochtend Groep 7/8
Groep 5/6
vrijdagochtend
Groep 3/4

Eigen lkr.
Vak lkr.
Vak lkr.
Vak lkr.
Vak lkr.
Eigen lkr.

Het is de bedoeling dat de kinderen die dagen
gymkleren, gymschoenen en een handdoek meenemen.

Verzoek van juf Lisa
Dit jaar zullen de kinderen leren lezen en schrijven en
al veel werkjes moeten doen. Daarvoor krijgen ze een
basissetje aan schrijfgerei van school, zoals:
kleurpotloden, grijs schrijfpotlood, een gum en later in
het jaar een pen. Zouden jullie de kinderen een klein
etuitje mee willen geven (leeg) zodat ze hun potloden
en dergelijke netjes kunnen bewaren in hun vak? Alvast
bedankt!
Groep 3/4 op de vrijdag
In tegenstelling tot we u eerder lieten weten, worden
alle kinderen van groep 3 en 4 op vrijdagochtend in het
lokaal van groep 4 verwacht. De kinderen kunnen hun
jas en tas ophangen bij hun eigen lokaal.
Vakantierooster 2018-2019
Ons vakantierooster en margedagen
schooljaar:

voor

dit

Herfstvakantie

Ma 22/10/18 t/m Vr 26/10/18

Kerstvakantie

Ma 24/12/18 t/m Vr 04/01/19*

Voorjaarsvakantie

Ma 18/02/19 t/m Vr 22/02/19

Paas-/ meivakantie

Vr 19/04/19 t/m Vr 03/05/19

Hemelvaart

Do 30/05/19 t/m Vr 31/05/19

Pinksteren

Ma 10/06/19

Zomervakantie

Ma 15/07/19 t/m Vr 23/08/19*

*Op de vrijdagmiddagen voor
zomervakantie zijn de kinderen vrij.

de

kerst-

en

de

Margedagen: dinsdag 29-01-2019
donderdag 20-06-2019
dinsdagmiddag 09-07-2019
Roken op het plein
We willen graag onze kinderen het goede voorbeeld
geven, daarom mag er op het plein niet gerookt
worden. Alvast bedankt voor uw begrip.
Denkt u aan het bestellen van de schoolfoto’s?

