
 
 
  
 
 
 

 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                         16 augustus 2019 

het Toetertje 

Agenda    Vanaf 26 augustus 

 12 september 

 Start gesprekken ouder-kind-leerkracht 

 Ouderavond om 19.30 uur 

   

Nieuwe 
schooljaar 

 De zomervakantie is (bijna) voorbij. We hopen dat jullie allemaal een fijne tijd 
hebben gehad. 
Aanstaande maandag beginnen we aan een nieuw schooljaar…spannend maar 
vooral weer erg leuk!   
We gaan er samen weer een mooi, gezellig en leerzaam jaar van maken! 

   

Groep  
1-2  

 We gaan weer beginnen! 
Welkom in groep 1-2. 
Op maandag en dinsdag is juf Mariska in de groep. Op woensdag, donderdag en 
vrijdag juf Annelies. 
We starten met Jessy, Ties, Zahra, Stefan, Abiel, Emiily, Jaycen, Dylano, Roan en 
Jill.  
We zullen snel daarna ook het broertje van Emiily in de groep zien. Dat is 
Seeyanth.  
We wensen iedereen een fijne tijd in de groep.  
 
Groet juf Mariska en juf Annelies 

   

Groep  
3-4-5 

 We gaan weer beginnen!   
Na een heerlijke vakantie is het weer tijd om naar school te gaan!  
Hieronder leest u wat bijzonderheden over en voor onze  groep 3 & 5.  
 
Dit jaar starten we in onze klas met 16  kinderen. 
Deze kinderen zitten in groep 3:  
Souhaeb, Kaj, Melody, Rosalie, Chloey, Emma, Roos, Esrom & Ziggy. 
En in groep 5 zitten: 
Sanne, Ricky, Lucan,  Sem, Yalou, Lenny & Mats. 
Juf Majka is op maandag en dinsdag in de klas en juf Maike op woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
 
Binnenkomst 
Je komt naar binnen via de hoofdingang en je hangt je jas en je tas aan jouw 
kapstok. Voor het pauzehapje geldt ook bij ons in de klas: een gezonde koek/fruit 
of een boterham en wat te drinken. Dit neem je mee in je tas.  
 
Materiaal 
Nog even ter herinnering: 
- Iedereen heeft vanaf de eerste schooldag een koptelefoon/oordopjes  nodig. 
Deze blijft persoonlijk en wordt gebruikt bij het werken op het Chromebook. 
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- Etui met inhoud mag meegenomen worden, maar het is geen verplichting. Alle 
kinderen  krijgen van school een eigen kleurdoos, schrijfpotlood, pen, gum & 
liniaal. 
- Mochten de kinderen het prettig vinden om een muis te gebruiken tijdens het 
werken op het Chromebook, dan kan deze ook meegenomen worden. De 
leerlingen bewaren de muis zelf in hun la.  
 
 
Gym  
Op maandagmiddag hebben de kinderen gym. Let op! Dit is dus gelijk de eerste 
schooldag! 
Gymlessen worden afhankelijk van het weer gegeven in de gymzaal of op het 
grasveld in het park of op het plein. 
Groep 3 gymt samen met groep 1&2 en juf Mariska. Groep 5 gymt samen met 
groep 6,7&8 en meester Oscar. 
Uw kind heeft op de gymdagen een tas nodig met daarin een kort broekje, een T-
shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen). Deze tas kan worden gehangen aan de 
kapstokhaak achter de haak waar de jassen hangen en deze tas gaat na de gymles 
weer mee naar huis.  
Mocht uw kind een keertje niet mee kunnen 
gymmen, wilt u dit dan alstublieft telefonisch of 
via een briefje/mailtje aan ons laten weten? 
 
Naar huis gaan 
Als u vindt dat uw kind alleen naar huis mag 
gaan of door iemand anders wordt opgehaald, wilt u dit dan aan ons laten weten? 
 
Handig om alvast te weten is dat groep 3 op vrijdagmiddag vrij is. 
 
Wilt u kort iets vragen of zeggen tegen de leerkracht, dan kan dit bij het 
binnenkomen. Als u denkt dat het wat meer tijd nodig heeft, dan kunt u altijd een 
afspraak maken voor een gesprekje na schooltijd.  
 
Mocht u een korte mededeling, vraag o.i.d. hebben, dan kunt u ons ook bereiken 
via de volgende e-mailadressen:  
Juf Majka: m.wandel@obase.nl  (werkdagen: maandag en dinsdag) 
Juf Maike: m.frederiks@obase.nl  (werkdagen: woensdag, donderdag, vrijdag)  
Juf Majka is ook lid van de groepsapp van onze klas. 
 
We wensen iedereen een gezellig en leerzaam schooljaar toe! Wij hebben er 
weer zin in! 
 
Juf Maike en  juf Majka.  

   

Groep 
6-7-8 

 Heeft iedereen er -na een hopelijk heerlijke vakantie- weer 
een beetje zin in? Wij wel en we gaan er weer een mooi 
jaar van maken. Dit jaar zitten er 13 kinderen in groep 678. 
Levi zit in groep 6. Luuk, Mack, Marloes, Kyano, Frederieke, 
Juul, Rachelle, Jaide, Yukio en Cindy zitten in groep 7. 
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Catherine en Nour zitten in groep 8. Meester Oscar staat op maandag voor de 
groep en juf Margreeth van dinsdag tot en met vrijdag. Bij sommige vakken (gym, 
muziek en Faqta talent) schuiven de kinderen van groep 5 aan. Dat wordt vast 
gezellig en leerzaam!  
 
Gym 
Maandag = sportkleding mee…het is gymdag!  
Gymkleding en –schoenen zijn vanuit veiligheidsoverwegingen verplicht! 
Past alles nog? Sommige kinderen maken een groeispurt in de zomer ;-D 
Agendagebruik 
Woensdag = agenda mee…het is plandag! De agenda wordt wekelijks aangevuld 
met voor de kinderen belangrijke activiteiten. Denk aan toetsen en uitjes. 
 
Wat hebben de kinderen dit schooljaar allemaal nodig? 
Ieder kind ontvangt een schrijfpotlood, een zwarte en blauwe fineliner, 
kleurpotloden, een gum, een lijmstift, een liniaal en een kladblok van school. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om de volgende materialen voor uw kind aan te schaffen? 
Het is fijn als alles in de tweede schoolweek op orde is. 
 

1. Een agenda  
2. Een koptelefoon of “oortjes” (pc) 
3. Een 2-rings A4 ordner (huiswerk) 
4. Een etui 
5. Een schaar 
6. Een zwarte stift (tekenlessen) 
7. Een pakje viltstiften 
8. Gekleurde pennen 

 
Tot volgende week, 
Meester Oscar en Juf Margreeth 
 

   

Schoolgids 
en de jaar 
kalender 

 Alle informatie over het rooster, vakanties, vrije dagen en studiedagen vindt u 
straks in de schoolgids, u zult deze zo spoedig mogelijk ontvangen per mail. 
Als bijlage sturen we de jaarkalender nogmaals mee. 

   

Ouder-
informatie
avond 

 Op 12 september organiseren we weer een ouder-informatieavond. 
Op deze avond zullen we de ontwikkelingen van ons onderwijs met u bespreken 
en laten zien. 
Ook is er gelegenheid om in de groepen een kijkje te nemen. 
We zullen u hierover nog verder informeren. 
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