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We zijn weer begonnen!
Na zes weken vakantie zijn we maandag weer lekker begonnen op school. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer helemaal is uitgerust. Wij
hebben er uiteraard ontzettend veel zin in om er met elkaar weer een leuk schooljaar van te maken.
Jullie zijn nieuw op school… Welkom!
Ook dit jaar hebben wij weer heel veel nieuwe kinderen mogen verwelkomen!
Dit zijn ze: Nathaniël, Lisa, Madousou, Achmednur, Caiden, Eden, Chris, Athaleyah,
Bailey, Melissa, Hatice, Aneta, Aurela, Eryk, Dominique, Yolean en Safouan. Ook hebben we nieuwe collega’s
mogen verwerlkomen: juf Sandra, juf Evelien, juf Corine en meester Jan Willem. Daarnaast is in groep 5/6
meester Jelle Verweij gestart. Hij is een pabostudent en hoopt dit jaar bij ons af te studeren.
Wij wensen iedereen een hele fijne tijd toe op onze school!
Project De Gouden Regels!
Maandag openen we het schooljaar met elkaar in de grote gymzaal met ons jaarlijkse project: de Gouden
Regels van de Christophoor. U bent hiervoor uiteraard van harte uitgenodigd.
We starten om 8.45 uur. Gedurende dit project richten de klassen zich op de
drie Gouden Regels van de school:

Wij zijn aardig voor elkaar

Wij zijn rustig in de school

Wij houden onze spullen netjes
Op vrijdag 8 september sluiten we het project om 8.45 uur feestelijk in de gymzaal af. Ook daarvoor bent u
uiteraard van harte uitgenodigd. Voor deze afsluiting bereidt iedere bouw een presentatie voor waarin zij
laten zien dat zij zich supergoed aan bovenstaande regels kunnen houden.
Op deze manier laten we aan elkaar zien dat we het fijn hebben met elkaar als iedereen zich netjes aan de
regels houdt!
Jullie zijn jarig!
Van harte
Kennismakingsgesprekken
gefeliciteerd!
Dinsdag 29 augustus vinden de kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkrachten plaats. U
heeft uw voorkeur aangegeven op het invulstrookje.
De precieze tijd waarop u wordt verwacht krijgt u
van de juf/meester via de uitnodigingsstrook.
Schoolgeld
De school vraagt ieder jaar aan de ouders een klein bedrag voor extra activiteiten. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, knutselmateriaal,
sportdagen de schoolreis en voor de groepen 7 en 8 de werkweek. Samen
met de MR is dit bedrag, evenals in voorgaande jaren, vastgesteld op € 60,voor de groepen 1 t/m 6 en € 130,- voor de groepen 7 en 8. Als u het bedrag
voor de herfstvakantie betaalt, krijgt u een korting van € 2,50. Wij vragen u
om zelf zorg te dragen voor de betaling. Dit kan bij juffrouw Conny of door
het bedrag over te maken op het rekeningnummer van basisschool Christophoor NL03INGB0654083673 onder vermelding van de naam en de groep
van uw kind.
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