Maandjournaal nr. 1
schooljaar 2018-2019
maand: september

Start nieuw schooljaar
De eerste schoolweek is alweer voorbij.
Wat fijn om iedereen weer terug te zien.
Een nieuw schooljaar met een nieuwe
directeur; juf Karin Schnoing. Ik ben niet
helemaal nieuw, aangezien ik hier vorig jaar
ook al 1x per week aanwezig was.
Ik wil iedereen die betrokken is bij deze
school een heel fijn schooljaar toewensen!

Nieuw schoolgebouw
Een van de speerpunten waar wij dit
schooljaar aan gaan werken is het
realiseren van een nieuw schoolgebouw.
Vorig schooljaar zijn er al voorzichtige
afspraken gemaakt omtrent de aanloop
naar de nieuwbouw. Dit schooljaar gaat het
team nadenken over hoe wij ons onderwijs
willen gaan inrichten en daaraan
gekoppeld; hoe gaan we ervoor zorgen dat
het nieuwe schoolgebouw hierbij aansluit.
Kortom, een hele leuke uitdaging voor dit
nieuwe schooljaar.
Wanneer we echt naar buiten kunnen
treden met informatie over het
schoolgebouw/locatie/… is nog niet
bekend.
Maar zodra het kan, zullen wij dit naar u
communiceren.

Nieuwe website
Misschien heeft u het al zelf gezien,
maar we hebben sinds vorige week een
nieuwe website. De oude website is
verwijderd, u kunt de nieuwe website
gewoon terugvinden op het bekende
adres:
www.obsbaalder.nl
De website is helaas nog wel onder
constructie; dit betekent dat het
maandjournaal en het weekjournaal
niet automatisch naar u verstuurd kan
worden. Er mist momenteel nog een
koppeling. Maar gelukkig leiden er
meer wegen naar Rome en kunnen wij
de informatie ook op andere manier
naar u sturen. Zodra dit op de website
geregeld is, hoort u dit terug van ons!
Gaat u alvast een kijkje nemen?
Teamsamenstelling
U heeft haar misschien al gezien, onze
nieuwe juf in groep 1-2-3 en op
vrijdagmiddag groep 6-7-8: juf Irma
Meinen. Irma werkt dit schooljaar op
twee van onze Arcade-scholen,
namelijk de school op het AZC-centrum
“De Opstap” (maandag en dinsdag) en
de woensdag, donderdag en vrijdag is
juf Irma bij ons op school aanwezig.
Gelukkig is juf Coby op maandag en
dinsdag weer op school, het gaat de
goede kant op met haar gezondheid.
Coby zal steeds meer op school gaan
doen. Tot die tijd is juf Linda in groep
1-2-3 aanwezig.
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Kalender
Deze week is de kalender aan de leerlingen
meegegeven. U kunt de kalender ook
terugvinden op onze website.
In de kalender heeft u kunnen zien dat wij
donderdag 13 september een studiedag
hebben, de leerlingen zijn vrij.
Het kan zijn dat er nog een aantal
aanvullingen/wijzigingen komen, deze
worden aan u medegedeeld via het
weekjournaal of via dit maandjournaal.

Aanwezigheid directie/aanspreekpunt
De directeur is op woensdag en donderdag
aanwezig op school, uitgezonderd de
afspraken buiten school.
Wanneer de directeur afwezig is, kunt u bij
juf Coby terecht. Echter is juf Coby nog aan
het re-integreren en daardoor niet altijd
aanwezig. In dat geval kunt u naar de
groepsleerkracht gaan, zij zullen u dan
verder helpen. In ieder geval kunt ten allen
tijden gebruik maken van het mailadres:
directie@obsbaalder.nl.

Hafabra, muziekimpuls
Ook dit jaar doen wij weer mee met
Hafabra. Een keer per week krijgen de
leerlingen van groep 6-7-8 Algemene
Muzikale Vorming én instrumentlessen.
Groep 1 t/m 5 krijgt ook Algemene
Muzikale Vorming aangeboden, geen
instrumentlessen.

Agenda:
13-09: studiedag, leerlingen vrijdag
15-09: barbecue
17-09: kijkavond 18.30-19.30 uur
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