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Agenda 
1-2    september oudergesprekken 
17-18 september studiedagen 
24-25 september schoolfotograaf 
 
  
 
 
 
  

   

Start schooljaar 
Na een lange vakantie 

is maandag 17 

augustus het nieuwe 

schooljaar gestart.  

In alle groepen is Druppie langs geweest, de mascotte 

van JOGG. Aan alle leerlingen is een bidon uitgereikt. 

De bidons zijn om het waterdrinken op school te 

bevorderen.  

 

 

 

Oudergesprekken 
Op dinsdag 1 en woensdag 2 september zijn de oudergesprekken. U kunt zich inschrijven via 

“Mijn Schoolinfo”. Bij enkele groepen blijkt het systeem niet goed te werken. In dat geval 

kunt u zich via de leerkracht inschrijven. We zorgen er natuurlijk voor dat het systeem zo 

snel mogelijk weer werkt. 

 

OP STAP 
Heeft u een kleuter die extra ondersteuning kan gebruiken om beter 

mee te komen op de basisschool? Maak dan kennis met Opstap. 

Wekelijks komen ouders bij elkaar op school op maandagochtend 

samen met onze “Opstap” medewerker, Sebnem. Tijdens de 

bijeenkomsten is er aandacht voor wat ouders thuis kunnen doen om aan te sluiten bij het 

onderwijs en de ontwikkeling van hun kleuter. 

Op woensdagmiddag, tijdens de oudergesprekken, is Sebnem op school aanwezig. U kunt bij 

haar informatie krijgen over het programma en de materialen zien waar mee gewerkt wordt.  

 
Traktatie-tip 
In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar heeft u kunnen lezen dat we het uitdelen van 

gezonde traktaties zeer op prijs stellen. In de nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u 

regelmatig een leuke “gezonde traktatie tip” terug vinden. 
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Zijn ze niet ontzettend leuk? Er zijn veel leuke verschillende traktaties te maken met 

mandarijntjes. Door een parasolletje door de mandarijn te steken en een gezichtje te tekenen 

maak je mooie Chinese mandarijntjes. Je kunt ook met papier wat knutselen om dit fruit om 

te toveren tot oranje katers. Wil je de kinderen toch ook een snoepje meegeven? Dan kun je 

dropmannetjes maken met mandarijntjes. 

Op zoek naar nog meer inspiratie? In de bijlage treft u een folder met veel verschillende 

ideeën. 

 
Waterweetjes 
Op de samenschermen, bij de ingangen van de school, kunt u het komende jaar dagelijks 

“waterweetjes” lezen. Ook in elke nieuwsbrief vind u een “waterweetje”.  

 

 

 

 

Met water drinken 14% meer hersenactiviteit! 

 

 

http://www.knutselopdrachten.nl/knutselen/traktatie/gezonde-traktatie-met-mandarijn.shtml
http://www.mamalife.nl/topic/lees/15768/3
http://www.knutselopdrachten.nl/knutselen/traktatie/dropmannetje-knutselen.shtml

