Nieuwsbrief no.1, 6 sept 2019
Beste ouders,
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van dit
schooljaar. De eerste week is al weer
voorbij en we zijn goed gestart met zijn
allen! Alle kinderen zijn weer op school en
hebben kennis gemaakt met hun nieuwe
leerkracht(en). We hopen op een mooi en
leerzaam jaar met elkaar!
Sport en spel in de pauze
Misschien heeft u het al gezien of van uw
kind gehoord: tijdens de overblijf kunnen de
kinderen van de groepen 4 t/m 8, bij
toerbeurt, mee doen aan sport en
spelactiviteiten die begeleid worden door 2
begeleiders van Sporttalent. Deze
activiteiten zijn op een deel van het plein
voor de school dat speciaal hiervoor is
afgezet. Wij vragen u vriendelijk om hier
rekening mee te houden en niet door het
speelveld te lopen of te fietsen als u uw
kind naar school brengt. Namens alle
kinderen: hartelijk dank!

Nieuw MR lid
Voor de zomervakantie heeft een van de
leden van de oudergeleding van de MR
aangegeven te gaan stoppen met zijn
deelname aan de MR van Prinsehaghe. Er is
een oproep geplaatst waarin ouders
gevraagd werd zich verkiesbaar te stellen.
Hierop hebben enkele ouders gereageerd.
Vervolgens is gevraagd een profielschets op

te stellen ten behoeve van de verkiezing.
Hierop hebben twee ouders aangegeven op
dit moment toch niet in de MR te willen. Dit
betekent dat er geen verkiezingen
gehouden hoeven te worden en dat de
enige overgebleven kandidaat, Thuy Dao,
vanaf oktober plaats neemt in de MR. Zijn
profielschets vindt u als bijlage bij deze
Nieuwsbrief.
Nieuwe taalmethode
Onze vorige taalmethode was gedateerd en
aan vervanging toe. We hebben gekozen
voor de vernieuwde versie van Taalactief,
versie 4. We hebben wel gezien dat het
niveau van de nieuwe methode een stuk
hoger ligt dan dat van de vorige. Uiteraard
gaan wij zorgen dat dit verschil weg gewerkt
gaat worden. Het kan echter wel zo zijn dat
uw kind in de komende periode wat lagere
resultaten voor taal en spelling behaalt dan
u gewend bent. Voor vragen hierover kunt u
terecht bij de leerkracht van uw kind.

Startfeest
Op vrijdag 20 september a.s. is het
Startfeest op Prinsehaghe. Wij kunnen
hierbij uw hulp heel goed gebruiken! In de
brief staat alle informatie over het
startfeest. Wilt u helpen geef u dan op bij
juf Wendy, juf Joyce, juf Marloes of juf
Margriet.

Met vriendelijke groet,
Team basisschool Prinsehaghe
Belangrijke data:
16 september: startgesprekken, geen lessen
17 september: Prinsjesdag, school gesloten
18 oktober: studiedag team, leerlingen vrij

