Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar is weer opgestart. We zijn goed
begonnen. Na zes weken vakantie vonden de kinderen het fijn
elkaar weer te zien en waren ze benieuwd wat het nieuwe
schooljaar hen zou brengen. Voor u ligt het eerste
informatieblad van het schooljaar 2016-2017. We wensen u
veel leesplezier toe.
De agenda voor de maand september:
Woensdag 7 september:
Groep 8 naar Kazemattenmuseum
Maandag 12 september:
19.30 uur Infoavond VO groep 8 (in klas van meester Tsjalling)
Dinsdag 13 september:
14.15-17.00 uur: Inloopmiddag
Donderdag 22 september:
10-minutengesprekken
Dinsdag 27 september:
10-minutengesprekken
Woensdag 28 september:
-Kinderpostzegels groep 7-8
Vrijdag 30 september:
-Sint Thomasluiden-02

de mogelijkheid gehad om een aantal buitenlessen te houden.
Meester en kinderen hebben het naar hun zin en daar zijn we
erg blij om.
Inloop informatie groepen op 13-9
I.p.v. de traditionele informatieavonden aan het begin van het
schooljaar hebben we dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet.
We merkten dat ouders het vervelend vonden dat ze vaak
moesten kiezen voor één groep terwijl ze meerdere kinderen
hadden. Ouders en kinderen krijgen op 13 september van
14.15 uur tot 17.00 uur de mogelijkheid om de klas even
binnen te lopen. U kunt de leerkracht vragen stellen en
tegelijk informeel kennis maken. In de klas ontvangt u dan een
A-4-tje met groep specifieke zaken. We zijn benieuwd wat u
van de nieuwe opzet vindt. De informatieavond van groep 8
blijft gewoon bestaan i.v.m. de specifieke Voortgezet
Onderwijsinformatie.
Bouwcoördinatoren
Met ingang van dit nieuwe schooljaar werken we op de St.
Thomasschool met drie bouwcoördinatoren. Voor de
onderbouw (1-2) is dat juf Mieky. Voor de middenbouw (3-45) is dat juf Marije en voor de bovenbouw (6-7-8) is dat
meester Hidde.

Welkom
Even goed om te weten…
Kwink
Met ingang van dit schooljaar zijn we gestart met de methode
sociaal-emotioneel leren Kwink. U zult ongetwijfeld door de
kinderen op de hoogte worden gehouden want de methode
heeft door de hele school heen hetzelfde thema. Ook de
“Kwink van de week” zal u binnenkort bekend in de oren
klinken. Bij de methode hoort een digitale ouderbrief vol met
goede achtergrondverhalen en tips op het gebied van het
sociaal-emotionele leren die we u na ontvangst zullen
opsturen.
Groep 8
Groep 8 heeft inmiddels een week achter de rug in hun
nieuwe lokaal op het kaatsveld. Tijdens de pauzes zijn de
kinderen op het schoolplein en treffen ze de andere
schoolgenootjes. Vanwege het mooie weer hebben ze ook al

De volgende leerlingen zijn in de vakantie vier jaar geworden,
zijn naar onze school verhuisd of komen in de maand
september bij ons op school.
Bij de Bezige Bijen:
-Chloe Schoorl
-Tim van Duuren
-Benthe van Buren
Bij de Dapper Dino’s:
-Dani Hiddink
-Stach de Vries
-Esmée Dorenbos
-Armeen Samuel
-Jinthe de Groot
-Fiene Keizer
Bij de Kwakende Kikkers:
-Saar van Zuilen
-Jasper ter Laak

-Sophia van Asperen
-Sian Post
-Jasmina Koubini
Bij de Vrolijke Vlinders:
-Thijmen Johannes
-Julian Minnema
-Lisa Bos
-Jesper de Roos
-Anna van der Meer
In 3B:
-Joël Pel
Wij wensen alle kinderen veel plezier toe in hun nieuwe groep
en we spreken de wens uit dat zij snel gewend zullen zijn in
hun nieuwe groep.

WIJ ZOEKEN NIEUWE
COLLEGA’S!

minutengesprekken op de hoogte gebracht van de
ontwikkelingen van hun kind (-eren) op school. Omdat we nog
maar pas bezig zijn is het gesprek tegelijk een (hernieuwde)
kennismaking van ouders en leerkracht. Het
uitnodigingsbriefje ontvangt u in de week daarvoor. Tegelijk
met een vragenformulier waarbij we het op prijs zouden
stellen dat u die ingevuld mee zou willen nemen.
Het is een hele klus om de planning voor deze avonden rond
te krijgen. Wij vragen uw medewerking hierbij. Wanneer u één
van beide dagen beslist verhinderd bent, dan kunt u dat
kenbaar maken aan de leerkracht van uw kind (eren) of via
het contactformulier op de website tot en met vrijdag 9
september.
Veranderingen kunnen daarna in principe niet meer worden
aangevraagd!
Wij heten u alvast van harte welkom. De koffie staat voor u
klaar!!

Cursus toetsenbordvaardigheid (typecursus)
Ook dit jaar zal er weer de mogelijkheid worden geboden aan
kinderen van groep 6 t/m 8 om hun typevaardigheidsdiploma
te behalen. De kinderen hebben een opgavebriefje mee naar
huis gekregen. Als u het antwoordbriefje mee naar school laat
nemen, wordt er vanuit Instituut Noord vrijblijvend contact
met u opgenomen.

Gymnastiek

De Oudervereniging (OV) heeft als belangrijke taak het
bevorderen van de contacten tussen de school en de ouders.
De OV wil de samenwerking met de school en de ouders
stimuleren door hen te betrekken bij activiteiten en feesten
zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, sportdag etc. De
ouderhulp is voor de school onmisbaar en wordt door een
ieder hoog gewaardeerd. Daarnaast behartigt de OV de
belangen van de ouders bij de directie en/of leerkrachten. De
OV vergadert ongeveer één keer in de zes weken.
Ben je enthousiast, steek je graag je handen uit de mouwen
en vind je het belangrijk om je steentje bij te dragen aan de
activiteiten op school dan zoeken we jou! (M/V)

Hieronder vindt u het gymnastiekrooster voor het komende
schooljaar. Wilt u er zorg voor dragen dat de gymspullen
wekelijks mee naar huis gaan om te kunnen worden
gewassen.
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4
Groep 4-5
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:

Je bent van harte welkom om ons team te versterken.
Groep 7-8:
Mocht je je als lid aan willen melden bij de oudervereniging,
dan ben je welkom op onze eerstvolgende vergadering: 5
september om 20.00 uur in de lerarenkamer op school.

Groep 8:

Graag dan doorgeven via mariavantuinen@hotmail.com/0623123003.

De kalender

We horen graag van je!
Namens de oudervereniging,
Maria van Tuinen

De 10-minutengesprekken
Op donderdag 22 en op dinsdag 27 september a.s. worden de
ouders van de groepen 1 t/m 8 tijdens de 10-

woensdag
woensdag
maandag
donderdag
maandag
donderdag
maandag
donderdag
maandag
donderdag
maandag
donderdag
maandag
donderdag
maandag
donderdag

09.15-10.00 uur
08.30-09.15 uur
12.30-13.15 uur
09.15-10.00 uur
10.00-10.45 uur
12.30-13.15 uur
10.45-11.30 uur
10.00-10.45 uur
09.15-10.00 uur
11.30-12.15 uur
11.30-12.15 uur
13.15-14.00 uur
13.15-14.00 uur
08.30-09.15 uur
08.30-09.15 uur
10.45-11.30 uur

Volgende week wordt de nieuwe kalender aan de kinderen
meegegeven. Wederom een prachtig stuk werk van een ouder
van een leerling van onze school namelijk Jennet Meppelink.
Hopelijk biedt de kalender weer antwoord op de vragen die
leven. Suggesties worden uiteraard op prijs gesteld.

De volgende Sint Thomasluiden
verschijnt 30 september 2016

