
 WIST U DAT...? 

 … ook dit schooljaar alle  

kinderen GYMLESSEN hebben?  

Meester Luuk verzorgt de gymlessen 

op maandag en woensdag. De  

kinderen van groep 4 en groep 5 

hebben daarnaast iedere week 

ZWEMLES. De zwemles is op dinsdag, 

in de Grote Koppel. De kinderen 

gaan met de bus naar het zwembad.  

     NIEUWSBRIEF     OBS DE MONCHYSCHOOL 
                  26 AUGUSTUS 2019 

 

 

 VERJAARDAGEN 

         22 augustus: Leischa 

         26 augustus: Naomi 

29 augustus: Sabri 

1 september: Vrouwtje      2 september: Marco 

9 september: Jakob        14 september: Anas 

16 september: Damian   17 september: Dergham 

17 september: Xemgin   18 september: Djahmany 

19 september: Mert 

   EEN NIEUWE SCHOOLJAAR!  
   Op maandag 19 augustus begon schooljaar 2019-2020. We openden  

met kinderen, ouders en juffen op de trappen. We zijn blij dat de kinderen 

er weer zijn; ze hadden van alles te vertellen over de zomervakantie. Ook 

zijn we blij dat we alle ouders en verzorgers weer gezien hebben.  

We gaan er samen een goed jaar van maken! De kinderen zullen weer 

veel nieuwe dingen leren, in een klas met nieuwe kinderen, en misschien 

ook met een nieuwe juf. De eerste weken is er veel aandacht voor de  

nieuwe groep, om elkaar te leren kennen, hoe we met elkaar omgaan, 

waar alle spullen liggen enz. 

Alle gezinnen krijgen in september een schoolkalender met alle data.   

 

 BELANGRIJKE DATA 

          9 september: om 12.00 uur groep 1-2-3 vrij 

          10 september: kennismakingsgesprekken 

12 september: kennismakingsgesprekken 

17 september 18.30 u: informatie over het schooljaar 

23 september: de week tegen het pesten 

23 september: MR-vergadering 

26 september: Ouder-kind-workshop groep 1 t/m 8 

27 september: Kinderraad 
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… juf Anja op vrijdagochtend een  

OUDERCURSUS geeft om Nederlands 

te leren? Ook leert u hoe u uw kind 

kunt helpen nieuwe woorden te leren. 

Juf Anja wordt geholpen door een 

moeder van school: Hasbia. Er is  

opvang voor jonge kinderen. Dit alles 

is gratis, het is leerzaam en gezellig! 

Wilt u meedoen? Vertel het juf Anja.    

 

... de Spil nieuwe WIFI heeft?  

Iedereen kan er gebruik van  

maken. U kunt op uw telefoon bij 

instellingen ‘de Spil’ selecteren. U 

komt dan op een pagina; hier kunt 

u zich aanmelden. Als u dat heeft 

gedaan, kunt u gratis binnen de 

Spil van WIFI gebruikmaken. 


