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Regelmatig ontvangt u via BasisOnline Ouderportaal informatie over uw kind en/of school.
Deze informatie is vaak groepsgericht en wordt dan over het algemeen alleen naar de
desbetreffende groep(en) gestuurd.
Iedere maand ontvangt u een Schoolnieuws met algemene informatie, een korte informatie over
activiteiten die hebben plaatsgehad of nog gaan komen

Beste ouder(s),
Nieuwe collega:
Het is gelukt!.
We hebben een nieuwe juf voor groep 7A.
Met ingang van maandag 30 september is Sandra Doeksen in groep 7A komen werken.
Sandra zal op maandag, dinsdag en woensdag de leerkracht in de groep zijn.
Irene is er op woensdag (dan zijn er dus 2 juffen), donderdag en vrijdag.
Op donderdag en vrijdag zal Sandra extra ondersteuning bieden in Midden- en
Bovenbouw.
Wij wensen Sandra veel werkplezier op de Koempoelan.
Op tijd:
Regelmatig komen er kinderen te laat op school.
De school is om 8.20 uur open en de lessen beginnen om 8.30 uur.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is.
Het stoort enorm als uw kind, terwijl de les al begonnen is, de klas binnengaat.
Voordeur:
Tijdens de schooltijden is de voordeur gesloten.
De deur zit op SLOT!!!
Dit in verband met de veiligheid van alle kinderen, maar vooral voor onze jongste
leerlingen.
Helaas zien wij nog regelmatig ouders de school verlaten via de voordeur.
De deur sluit dan wel, maar is dan niet meer afgesloten en een kind zou de deur
gemakkelijker kunnen openen.
Daarom nogmaals het vriendelijke doch dringende verzoek of u tijdens schooltijd de
voordeur niet wilt gebruiken!

Zijdeur:
De zijdeur, uitgang bij de kleuters, is een NOODDEUR en mag dan ook alleen in geval
van NOOD gebruikt worden.
Schoolfotograaf.
Volgende week woensdag 9 oktober en vrijdag 11 oktober komt de schoolfotograaf op de
Koempoelan. Op woensdag 9 oktober worden alle kinderen individueel op de foto gezet.
Indien er nog tijd is zullen ook de groepsfoto’s gemaakt worden.
Vrijdag 11 oktober is het tijd voor de broertjes/zusjesfoto.
De broertjes/zusjesfoto is alleen voor de kinderen die op de Koempoelan zitten.
Kinderen die niet op de Koempoelan zitten, kunnen dus niet op de foto.
8 oktober: Studiedag.
Op dinsdag 8 oktober is er weer een studiedag.
Alle kinderen zijn die dag vrij en de school is dus gesloten.

En wat is er nog meer gebeurd in en rond de school:
23/24 september
NIO toets groep 8
25 september
Bezoek Bibliotheek groep 3

En wat staat er nog
2 oktober
8 oktober
9 oktober
9 oktober
11 oktober
21 t/m 25 oktober

meer op de agenda:
Start Kinderboekenweek “Reis mee”
Studiedag
Filmdag promotiefilm OBS de Koempoelan
Schoolfotograaf (individueel + groepsfoto’s)
Schoolfotograaf (broer/zus + groepsfoto’s)
Herfstvakantie

Met vriendelijke groeten,
Team OBS de Koempoelan

