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Agenda
Elke woensdag is het fruit/ rauwkost dag
ma 20 aug
do 30 aug
week 34-35
4 en 6 sep

start schooljaar
luizencontrole
de gouden weken
afstemmingsgesprekken tot 20 uur

vrij 14 sep
ma 17 sep
zo 23 sep

herdenking ‘de Naald’ groep 8
herdenking Heelsum groep 6
herdenking Oosterbeek groep 7-8

Minitheater, 11.30 -12.00 uur
Wo 26 sep
groep 8 & 4
Studiedagen: vrijdag 1 maart en woe 19 juni
Vakanties staan op de site

Algemeen
Dag allemaal!
Dit is de eerst @irpost van het schooljaar 2018- 2019. Maandag begint het officieel, dan
gaan de deuren open. Wij zijn echter al flink bezig. Alle klassen zijn weer ingericht, de
vloeren geboend en… het noodlokaal heeft een opknapbeurt gekregen! Dus Lia en BSO
Willemijn hebben ook een frisse start.
Afgelopen zaterdag is Lysbeth bevallen van
een prachtig, gezonde zoon. Hij heet Brent.
Moeder en zoonlief, en ook vader en grote
zussen, maken het goed.
Op Greetje en haar baby moeten we nog een
maandje wachten.
Kom je Marjoleine tegen? Laat je dan niet
afschrikken door haar kruk. Zij is van de trap
gevallen en dat heeft wat leed opgeleverd. Ze
is aan de betere hand eh.. teen.
Maandag 20 augustus is de eerst schooldag
van het nieuwe schooljaar. We starten met z’n allen op het plein.
We hopen iedereen weer gezond en wel te mogen begroeten. We hebben er zin in!
Tot maandag!
Namens het hele team van de Airborneschool
Arjanne van Leeuwen
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Het grote RAAD DE VAKANTIEFOTO spel
Alle leerkrachten hebben foto’s gemaakt in de vakantie. Elke leerkracht heeft een foto
gekozen die bij hem/haar past en deze hangen door de school. Welke foto hoort bij welke
leerkracht? Wie kent de leerkrachten het best?
Voor elk kind, u mag gerust helpen, is er een wedstrijdformulier. De komende 2 weken
staan dus in het teken van vragen stellen en foto’s matchen met leerkrachten. Succes!

Afstemmingsgesprekken
In de derde week van het schooljaar staan de afstemmingsgesprekken gepland. U krijgt
hier later nog een uitnodiging voor. U kunt zelf een tijdvak aangeven via de mail.
Dat kan zijn: dinsdag van 16.00 – 18.00 uur of van 18.30 – 20.00 uur
donderdag van 16.00 – 18.00 uur of van 18.30 – 20.00 uur
Afstemmingsgesprekken zijn gesprekken waarbij u en uw kind vooral aan het woord zijn.
In dit gesprek vertelt u over uw zoon of dochter en over alles wat belangrijk is voor de
leerkracht om te weten.
Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan:
o Wat vertelt uw kind over school?
o Waar is uw kind goed in, wat vindt uw kind leuk om te doen?
o Wat moet de leerkracht echt weten over uw kind?
o Welke extra ondersteuning of uitdaging heeft uw kind nodig?
o Welke verwachtingen heeft u van het komende jaar?
Speciaal voor dit gesprek hebben we een formulier. Wilt u dit, samen met uw kind, thuis
invullen en vrijdag 31 augustus inleveren?

Start van de dag
Vanaf dinsdag ontvangen we de kinderen ’s ochtends in de klas.
Om 8.20 uur gaan de deuren open en kunnen de kinderen naar hun eigen klas, de
leerkracht is daar om ze te ontvangen.
Om 8.30 uur starten de lessen, we verwachten dat alle kinderen dan in de klas zijn.
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Wo 1 augustus
Do 2 augustus
Zo 5 augustus
Di 7 augustus
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Haylee Hillen groep 3
Thessa van den Berg (11 jaar) - groep 7
Levi Verstegen (11 jaar) - groep 8
Dorena Van Heumen (4 jaar) - groep 1

Vr 10 augustus Toprak Polat (10 jaar) - groep 7
Zo 12 augustus Ruben van der Garde (9 jaar) - groep 6
Elaine de Jezus (9 jaar) - groep 6
Anna de Kruijf (8 jaar) - groep 4
Elisa de Kruijf (8 jaar) - groep 5
Jill Wennekes (7 jaar) - groep 4
Do 16 augustus Timo Hak (7 jaar) - groep 4
Maud Reugebrink (6 jaar) - groep 3
Vr 17 augustus Sanne Kerkhof (11 jaar) - groep 8
Zo 19 augustus Huub Arts ( 4 jaar) – groep 1
Naomi Hiller (8 jaar) - groep 5
Sem Kanbier (7 jaar) - groep 3
Do 23 augustus Boaz Kwakkel (6 jaar) - groep 3
Zo 26 augustus Guy Willemsen (12 jaar) - groep 8
Ma 27 augustus Renske Kremer (10 jaar) - groep 7
Wo 29 augustus Noa Steenbergen (10 jaar) - groep 7

Een hartelijk welkom aan:
Haylee (gr 3)
Groep 1:

Huub

Jenny (gr 5)
Ymke

Rhodé

Juf Irene groep 2
Juf Ester groep 4 & 7
Juf Susan groep 6

Tot maandag!
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