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Even bijpraten;
We zijn begonnen!
Na het doorknippen van de linten, het zoeken naar het nieuwe plekje in de groep en het
bijkletsen met de tafelgroep zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. In alle groepen wordt
gewerkt aan “De Gouden weken”. Dit zijn de eerste 6 weken van het schooljaar waarin we
extra stilstaan bij de groepsvorming, de groepsafspraken en schoolafspraken. We frissen de
werkwijze van vorig jaar op en....we maken nieuwe afspraken zodat het werken op de
gangen en in de groep nog rustiger gaat verlopen. Dit was een van de opgestelde doelen
van de leerlingen en het team.
Schriftje bij de groepsdeur
Op de tafel in de buurt van de groep treft u een schriftje en een pen. In dit schriftje kunt u kort
iets melden aan de leerkracht. Op deze manier bent u de informatie gericht kwijt en kan de
leerkracht zich richten op het welkom heten van de leerlingen. De schooldeuren gaan om
8.20 uur open en de lessen starten om 8.30 uur. De leerlingen die binnen zijn kunnen op het
digibord of op hun tafel zien waar ze mee kunnen starten. Indien u een leerkracht
uitgebreider wilt spreken dan kunt u een afspraak maken of na schooltijd even binnenlopen.
Gymplanning
Ook komend jaar zijn de gymlessen op de woensdagochtend gepland. De leerlingen uit
jaargroep 1 en 2 gaan ook mee met de bus naar de Passelegt. De onderbouw en
middenbouw gaan als eerst gymmen en de bovenbouw gaat aan het eind van de ochtend.
De gymlessen starten in de tweede schoolweek op 28 augustus. Tijdens de gymlessen staan
we de eerste weken stil bij: hardlopen en het verzorgen van een “warming-up” voor de
Uiterwaarden-run. Hierover leest u verder op in deze nieuwsbrief meer.
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Jeelo wachtwoord: handig! Deze week krijgen de leerlingen hun persoonlijke
wachtwoord voor Jeelo. Vraagt u dit thuis ook even na? Via dit wachtwoord kunt u meekijken
in het portfolio van uw zoon of dochter.
Eerste project van Jeelo: Het eerste project start volgende week “Leren van personen van
vroeger”, hierin wordt ook een koppeling gemaakt naar de herdenking van Market
Garden. We zijn nog op zoek naar ouder doeken/lakens voor het maken van
spandoeken!

Heeft u het al in de Parro agenda zien staan?
Maandag 2 september om 19.30 uur is de informatieavond voor schooljaar 2019-2020.
Hoe gaat het lezen na de vakantie?
Onderzoek wijst uit dat het leesniveau in vakanties in een dip kan zakken. Daarom kijken we
in de eerste weken goed naar de niveaus om zo weer goede leesmaatjes te kunnen maken.
De leerlingen die thuis en op school gebruik maken van het oefenprogramma “Bouw!” zullen
donderdag een leestestje doen bij juf Martine.
GGD koffieochtend: Media wijsheid en opvoeden.
Op woensdag 13 november, in de week van de mediawijsheid, komt Anneke van Hes naar
‘De Tandem’ voor een volgende ouderkring. Deze is van 8.30 t/m 10.00 uur in het
speellokaal. In de midden en bovenbouw zal in deze week dan ook extra stilgestaan worden
bij de digitale leefomgeving. Uiteraard besteden we hier gedurende het hele schooljaar
aandacht aan, maar deze week leent zich er goed voor om ‘veilig omgaan met elkaar in de
digitale omgeving’ nogmaals onder de aandacht te brengen.

Wij kijken uit naar een mooi, goed en gezellig schooljaar!
Namens het Tandem-team,
Lonneke Hubers-Bongaerts, directeur
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Berichten extern:

Op vrijdag 30 augustus 2019 is er weer de
“CARWASH” en een “Heitje voor Karweitje”!
Bewoners van Balgoy en omstreken;
U kunt uw auto weer brengen, want de “CARWASH” staat weer voor u klaar.
Kom met uw “vieze” auto naar de parkeerplaats bij het dorpshuis ’t Ballegoyke.
Voor een bijdrage van € 5,00 wordt uw auto weer stralend schoon. Terwijl uw auto wordt
gewassen is er voor u een gratis kopje koffie/thee met iets lekkers erbij!
En voor een “HEITJE voor een KARWEITJE” kunnen we langs de deur komen!
Afwassen, vegen, gras maaien, glas weg brengen, hond uitlaten, was opvouwen, tuin harken,
bedenkt u maar wat de jeugd voor u kan gaan doen?
De Carwash en Heitje voor Karweitje is tussen 19.00 en 20.30 uur geopend.
Na het harde werken sluiten we de avond af met een gezellige afsluiting tot 21.30 uur.
Het geld dat we ophalen, gaat in de kas van Jeugdhonk Balgoy, zodat er ook dit jaar weer
leuke activiteiten voor de jeugd georganiseerd kunnen worden.
Jeugdhonkers,
Zorg dat je erbij bent en meld je aan via de site! www.jeugdhonk-balgoy.nl
Tot vrijdagavond 30 augustus 2019.
Groetjes, De jeugdhonkcommissie
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Het is bijna zo ver: Een gekke professor van Mad Science komt
binnenkort een spectaculaire science show geven op school!
Na deze leuke & leerzame sensatie kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich
inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus.
Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse
cursus staat elke week een ander thema centraal, met lessen over licht en geluid,
magnetisme, scheikunde, en optische illusies.
Of Dat het
neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en
de ltaatse ltteer maae op de jiutse patals saatn.

Nu al nieuwsgierig? Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website
nederland.madscience.org en klik op inschrijven.
Kosten: €69,50 per kind.
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