Nieuwsbrief schooljaar 2020-2021
week 37 t/m 38 2020

Belangrijke data voor alle ouders/verzorgers

Maandag 7 sept

Start activiteitenplein

Verhuisdagen
Donderdag 17 sept,
Vrijdag 18 sept,
Maandag 21 sept
Dinsdag 22 sept

Verhuizen naar het nieuwe gebouw.
Alle kinderen zijn deze vier dagen vrij.

Woensdag 23 sept

Eerste schooldag in het nieuwe gebouw!

Vrijdag 25 sept

Officiële opening schoolgebouw

Beste ouders, verzorgers,
Nog twee weken en het is zover! Het aftellen is nu begonnen. We hebben heel veel zin om te
kunnen starten in het nieuwe gebouw. Volgende week gaan we met alle teamleden kijken. Op
maandag 14 en dinsdag 15 september gaan we met de kinderen in het gebouw kijken. De
kinderen hebben dan alvast een beeld van het nieuwe schoolgebouw.
In de volgende nieuwsbrief zullen wij foto's meesturen van het gebouw.

Schoolkalender
De nieuwe schoolkalender staat online. Door deze link aan te klikken, komt u erbij.
https://www.octaaf.nl/huidig-schooljaar/jaarkalender/

De kalender wordt nu gedrukt en zodra het klaar is, geven wij dit aan de kinderen mee.
In deze kalender vindt u handige informatie en belangrijke data. Voor uitgebreide toelichting
kunt u op de website www.kindcentrumtoon.nl kijken. Daar is ook de schoolgids te vinden.

Kennismakingsgesprekken met de leerkrachten
Er komt regelmatig vanuit ouders de vraag om een contactmoment. Dat kunnen wij ons
voorstellen, omdat we jullie minder zien vanwege alle coronamaatregelen. Vandaar dat we
een contactmoment willen organiseren, ook omdat de aanstaande informatieavond niet door
kan gaan.
In de periode van 7 t/m 15 september krijgen jullie de gelegenheid om in groepjes van max. 5
personen (1 ouder per gezin) in de groep langs te komen. Deze momenten duren ong. 15
minuten per groep. De bedoeling is om kennis te maken met de leerkracht en om de
groepsruimte te zien.
Bij binnenkomst wordt er door de leerkracht aan u gevraagd of u zich gezond voelt. Bij
gezondheidsklachten kunt u niet komen.
U ontvangt binnenkort een bericht per mail van de groepsleerkracht over welke momenten
mogelijk zijn om in te schrijven om langs te komen.

Nieuws vanuit KION

Nieuws van het Activiteitenplein
Hoera, het Activiteitenplein mag weer open! En dat hebben we geweten: wat hebben er zich
weer een boel kinderen aangemeld voor de Huiskamer en de huiswerkbegeleiding! Daarom
hebben we ook helaas wat kinderen moeten teleurstellen. Maar geef je dan de volgende
periode gewoon weer op, want dan krijg je voorrang.
In de vakantie is er nog een dierenspeurtocht geweest door de wijk, waaraan enkele kinderen
en ouders hebben mee gedaan. Ze moesten allerlei vragen over dieren beantwoorden en
ondertussen aan een leeuwenhoofd draaien om te zien welke kant ze op moesten lopen.
Wisten jullie bijvoorbeeld dat een koe wel 4 magen heeft! Uiteindelijk hadden Roya, Armaan
en hun moeder de meeste vragen goed en dus de 1e prijs gewonnen. Zij hebben een leuk prijsje
gekregen, net als de kinderen die de 2e en 3e prijs hadden gewonnen.

De winnaars tijdens een spel dat ze onderweg tegen
kwamen.

Vergeten jullie niet het geld voor de huiskamer of huiswerkbegeleiding zo snel mogelijk te
betalen bij ons? Dat kan door een envelop in onze brievenbus te doen of door te betalen als je
de 1e keer bij ons bent.

Onze volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 18 september 2020.
Eventuele belangrijke informatie ontvangt u tussentijds via de mail. Heeft u een belangrijk nieuwtje?
Deel het met ons via : directie@octaaf.nl
Wilt u een algemene vraag over school stellen, kunt u dit ook altijd doen in de ochtend bij het hek. Er
staat altijd iemand van het Kindcentrum.
Met vriendelijke groet, Team Kindcentrum TOON

