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Belangrijke data:
Weer van start!
Maandag 11 september

Luizencontrole
Maandag 11 september
Ouderavond voor de
ouders van groep 8

Alweer bijna een week naar school! Voor de meeste leerlingen weer
fijn… een enkeling moet nog weer even wennen! Onze
groepsindeling is ook anders dan vorig jaar. De kinderen weten vaak
al heel snel hoe het rooster eruit ziet en vinden het al gauw gewoon.
We vonden het fijn alle kinderen weer welkom te heten. Daar
worden we blij van!
We verwelkomden ook nieuwe leerlingen: Jorrit de Schiffart, Pieter
v.d. Plaats, Jille de Ringh en Arjen Konst in groep 1. Dinand Ennik in
groep 2, Kian Norder in groep 3 en Christiaan de Jong in groep 8.
Van harte welkom! We hopen dat jullie samen met je ouders,
verzorgers, een fijne tijd hebben op onze St. Ludgerusschool!

Dinsdag 19 september
Inloopcafé:
Een kijkje in de keuken
U krijgt deze eerste nieuwsbrief digitaal maar ook op papier. Alle
Voor alle ouders en
mailadressen zijn weer ingevoerd in de mailbox. Mist u de mail of
kinderen:
Tussen 16.00 en 18.00 uur moeten de adressen worden aangevuld of gewijzigd, geef het aan
ons door! Dan maken we de lijst weer actueel en compleet.
Woensdag 27 september
Veekeuringsdag”
Alle leerlingen zijn vrij

De nieuwsbrief verschijnt dit schooljaar iedere maandag in uw
mailbox.

Schoolgids
Donderdag 28 september
Studiedag team
Alle leerlingen zijn vrij

Op de site van de school vindt u de nieuwe schoolgids van dit
schooljaar. Daarin vindt u informatie over ons onderwijs in de
breedste zin van het woord. Ook veel praktische info en adressen.
Leest u de gids goed door. Op school liggen een aantal papieren
versies. Wilt u zelf een papieren uitdraai dan kunt u een exemplaar
vragen en wij kopiëren er één voor u!
U krijgt ook een papieren uitdraai met alle data van vakanties en
activiteiten die nu al bekend zijn. Handig voor op het prikbord!

Op onze website ziet u
altijd de meest actuele
foto’s en berichtjes die
eerder op Facebook zijn
geplaatst

Privacy
In onze schoolgids leest u over de voorwaarden waaraan school moet
voldoen t.a.v. de wet op de privacy. Wanneer u wilt dat er geen
foto’s van uw kind op Facebook geplaatst mogen worden, kunt u dat
altijd aangeven.

Ludgerusschool
Kanjerschool!

Ouderavond groep 8 maandag 11 september
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders van groep 8
uitgenodigd voor een informatieavond. Op deze avond hoort u
allerlei specifieke informatie over de lesstof; de toetsen; het
Voortgezet Onderwijs e.d. We rekenen op uw komst! We beginnen
om 19.30 uur in het lokaal van groep 8, boven aan het eind van de
gang.

Inloopcafé dinsdag 19 september
Op dinsdag 19 september organiseren we voor alle ouders en
leerlingen een inloopcafé. Met deze inloop combineren we een
aantal activiteiten: de inloop en informatie voor en over de groepen
én de presentatie van de Oudervereniging; de medezeggenschapsraad en de Schooladviescommissie. Deze geledingen
organiseerden jaarlijks in november een jaarvergadering. Die komt te
vervallen en de informatie en jaarverslagen krijgt u nu tijdens ons
inloopcafé. Ook voor tips, vragen en ideeën van uw kant kunt u bij
hen terecht.
De leerlingen zullen ook het een en ander presenteren en vinden het
prachtig om aan hun ouders de klassen en materialen te laten zien.
We verwachten dus iedereen. U kunt binnenlopen tussen 16.00 en
18.00 uur en bent vrij om door de hele school te lopen. Wij zorgen
voor koffie, thee en limonade. WELKOM

Gymtijden
Maandag: Groep 6,7,8 8.15 - 9.00 uur
Groep 3,4 12.45 - 13.30 uur
Groep 4,5 13.30 - 14.15 uur
Donderdag: Groep 3,4 11.00 - 11.45 uur
Groep 4,5 12.45 - 13.30 uur
Groep 6,7,8 13.30 - 14.15 uur

Tostirooster
Maandag
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

groep 1,2
groep 4,5
groep 8
groep 3,4 en 6,7

Aanwezigheid directie en Intern begeleider
Marytsje Flapper (directie):
aanwezig op maandag, woensdag en donderdag
en regelmatig op de dinsdagmiddag
Debby Ramakers (IB): aanwezig op de woensdag
Waar we in de nieuwsbrief schrijven ‘ouders’, bedoelen we ook
‘verzorgers’.

