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Belangrijke data
●
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●
●
●
●

24 augustus; zwemmen groep 4-5-6 - plastic tas meenemen
2 september; informatieavond
7 september; zwemmen groep 7-8 - plastic tas meenemen
9 - 11 september; schoolkamp groep 7-8
10 september; schoolreisje groep 1 t/m 6
21 september; zwemmen groep 4-5-6 - plastic tas meenemen

Start Schooljaar

Wat fijn dat iedereen er weer is! We zijn deze eerste week goed gestart op school. Natuurlijk
hebben we eerst alle vakantieverhalen gehoord. Daarna hebben we ons thema emoties met
de titel - hoe voel je je? - geopend. Op het schoolplein hebben alle kinderen en leerkrachten
elkaar ontmoet. Heel leuk om te zien dat iedereen, groot en klein, met elkaar praat, elkaar
vragen stelt en met elkaar aan het lachen is. De juffen deden ook mee! Een mooie start van
het schooljaar. We gaan zien wat de rest van het jaar brengt. Het blijft allemaal wat vreemd
door de Corona maatregelen, maar we maken er samen vast een prachtig jaar van.

Nieuwe huisstijl Allure
Allure heeft sinds een jaar een nieuw logo met bijpassende huisstijl. Alle logo’s van de 15
Allure scholen zijn inmiddels ook omgezet naar de nieuwe huisstijl. Vandaar dat ons eerste
schoolnieuws van dit schooljaar ook in nieuwe stijl is.

Even voorstellen..
Wat super leuk dat ik vanaf komend schooljaar de administratie mag gaan
verzorgen voor de Grosthuizerschool. Ik heb er veel zin in en kijk uit naar
een mooie tijd! Ik ga ervoor om vanaf de zijlijn bij te dragen aan een mooi
nieuw schooljaar voor jullie kinderen! Groetjes Joyce Bol
Mijn naam is Rianne Looijesteijn en op maandag ondersteun ik de middenen bovenbouw. Ik ben 35 jaar oud en woon nu nog in Noord-Scharwoude met
mijn man en onze drie poezen. In het najaar verhuizen we naar Nieuwe
Niedorp. Ik ben niet altijd juf geweest, hiervoor was tien jaar lang journalist
voor voornamelijk tijdschriften en kranten. Dat was leuk, maar ik kon mijn
meisjesdroom om juf te worden toch niet vergeten. Daar ben ik superblij om,
want ik ben helemaal op mijn plek voor de klas en tussen de kinderen. Ik vind
het ontzettend leuk om ze van alles te leren en leer ook nog dagelijks van hen.
Tot snel! Juf Rianne

Zwemmen en gymles
We mogen weer schoolzwemmen! Het enige wat veranderd is dat de spullen van de kinderen
niet in de kleedkamer mogen blijven liggen. Dit komt omdat er na ons een nieuwe groep
komt. Gevraagd wordt om een plastic tas mee te nemen waar alle spullen (kleding, handdoek
e.d.) in kunnen. Deze tas nemen de kinderen dan mee naar het terras, waar het blijft liggen
tot na de zwemles.
We mogen ook weer in de gymzaal gymmen. Groep 1-2-3 gymt op maandag en vrijdag.
Groep 4-5-6 op woensdag en groep 7-8 op dinsdag.

Schoolreis en schoolkamp
Zoals het er nu naar uitziet gaan het schoolreis en het schoolkamp door. Natuurlijk wel met
de nodige hygiëne voorschriften. Opgave voor begeleiding bij schoolreis gaat via de
leerkracht. Over het schoolkamp van groep 7-8 sturen de leerkrachten maandag een mail uit
met meer informatie.

Informatieavond
Dit jaar steken we, door de huidige Corona maatregelen, de informatieavond in een ander
jasje. We gaan u voorzien van informatie over het komende schooljaar via digitale
presentaties. Wij zullen ons best doen alle informatie zo duidelijke mogelijk uiteen te zetten.
Heeft u nog vragen na de presentatie, dan kunt u ons natuurlijk daarover mailen.

Beeldverklaring
U heeft voor uw kind(eren) een beeldverklaring ingevuld. U kunt daarmee toestemming
geven voor het plaatsen van foto’s van uw kind op facebook, in het schoolnieuws en op de
website. Deze toestemming kunt u ten alle tijden wijzigen. Weet u niet meer wat u heeft
ingevuld, stuur dan een mailtje naar de leerkracht. Wilt u uw toestemming wijzigen, dan heeft
u een nieuw formulier nodig. U kunt hiervoor een mailtje sturen naar Joyce, via
administratie@grosthuizerschool.nl

Over 4 weken volgt het tweede schoolnieuws. Het schoolnieuws zal dan weer gevuld zijn met
nieuws uit de groepen.

