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Regioskoalle de Greidefûgel

vrij 10 sept. margedag lln. vrij

13 t/m 15 sept. groep 7/8 op
schoolkamp 

13 sept. groep 1 t/m 6
schoolreisje 

BESTE OUDER(S)/ VERZORGER(S),
De zomervakantie is voorbij gevlogen. Volgende week beginnen de scholen weer. Deze week staat
voor ons als team in het teken van overleg, opruimen en alles klaarmaken voor een goede start. We
zijn er zo goed als klaar voor en hebben er zin in. We hopen dat jullie ook een goede vakantie hebben
gehad en dat we iedereen in goede gezondheid maandag kunnen verwelkomen. 

In deze nieuwsbrief een paar eerste oproepjes en mededelingen. 
We hopen iedereen voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, stel deze gerust. 

Team de Greidefûgel

AGENDA:

ma 23 aug. 1e schooldag 

DEGREIDEFUGEL@GEARHING.NET 0517-341998/ 06-10522807



SCHOOLTIJDEN 
Om verwarring te voorkomen vermelden we nog een keer duidelijk de schooltijden.

De kinderen van 'de Greidefûgel' gaan maandag t/m vrijdag naar school van 8:30 uur tot 14:15 uur. (dus ook

de woensdag)

De peuters hebben inloop vanaf 8:15 uur en gaan tot 12:15 uur naar de opvang. Het is uiteraard niet nodig om

broers/ zussen van peuters een kwartier later nog te brengen. Die kunnen gewoon om 8:15 uur mee naar de

inloop. 

De Greidefûgel

CORONA MAATREGELEN
Hoe jammer het ook is, we hebben toch nog steeds met Corona te maken. Voor de kinderen is alles gelukkig

weer normaal op school. Voor ons volwassenen geldt de regel van 1,5 meter afstand houden nog wel. We

hebben daarom besloten dat ouders kinderen nog niet in school mogen brengen, ook de kleuters niet. We

vangen de kinderen op bij de ingangen. Zo kunnen we wel even contact hebben met jullie als ouders mocht

dat nodig zijn, omdat bijv. een leerling het heel spannend vindt om naar de nieuwe school te gaan. 

TUINAVOND 
Donderdag 19 augustus vanaf 19:30 uur willen we samen met een paar ouders het plein startklaar maken.

Onkruid bij de speeltoestellen weghalen, de boel aanvegen en wat nieuwe planten in de bakken doen.

Renske en Jetske zijn namens het team aanwezig. Mochten jullie kunnen helpen, dan is deze hulp van harte

welkom. Mocht het mogelijk zijn graag zelf wat tuingereedschap meenemen. We hebben wel wat op school,

maar niet heel veel. 

MEENEMEN
In de eerste schoolweken van dit schooljaar gaan we veel tijd besteden aan de groepsvorming, de routines,

de regels en structuren van de groep en school. Het thema waarover we gaan werken zal daar ook op

aansluiten. Voor de introductie van het thema willen we vragen of de kinderen een voorwerp mee willen

nemen wat belangrijk voor ze is of iets over ze zegt. Het voorwerp kan iets over jou als persoon zeggen (waar

je woont, je hobby), maar ook over iets wat jij belangrijk vindt (normen/ waarden in de vorm van een bijv. een

nieuwsbericht). Het geeft in ieder geval aanleiding om iets wat je over jezelf wil vertellen te vertellen aan de

groep. Dit oproepje geldt voor alle groepen; onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

Belangrijk om te weten; het voorwerp blijft een tijdje op school. Neem dus niet de knuffel mee waar je iedere

nacht mee slaapt en niet zonder kan. Mocht je het voorwerp van naam kunnen voorzien is dat natuurlijk altijd

handig. We gaan uiteraard voorzichtig met spullen om, maar liever niet hele waardevolle voorwerpen

meenemen. 

TOSTI
Eén keer in de week hebben we een tosti-dag. Deze dag mogen de kinderen een broodje voor op het tosti-

ijzer meenemen. 

De onderbouw mag dit doen op de maandag.

De middenbouw op vrijdag en de bovenbouw op woensdag. 

BEDANKT
Tijdens de vakantie heeft Els op de planten gepast en Fred op de kip. Ook via deze weg willen we jullie daar

hartelijk voor bedanken!


