18 juli 2013
Beste ouders van de Johannesschool,
Op maandag 2 september gaat de school weer beginnen en wordt de nieuwe 1e klas verwelkomd.
De kinderen van de 2e t/m de 6e klas verwachten we om 9.00 uur op school. Zij gaan met hun leerkracht naar
hun eigen klas.
Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de opening van het schooljaar in de zaal.
De kinderen van de 1e klas worden om 9 uur aan de achterkant van het station verwacht. Daar staat paard
en wagen klaar om hen naar de school te brengen.
Wij ontvangen hen met een erehaag op het plein en in de gang, zodat ze naar de zaal geleid worden, waar
Meester Feitse hen ontvangt. We zingen hen bij aankomst toe met het welkomstlied; dit staat op de
achterkant van deze brief.
In de zaal vertellen alle leerkrachten een verhaal dat symbool staat voor de nieuwe dingen die de kinderen in
het komende schooljaar zullen leren.
De ouders worden verzocht in de zaal plaats te nemen. Het is niet mogelijk om kinderen jonger dan 6 jaar
mee te nemen in de zaal.
De opening duurt tot circa 10.15 uur, daarna is er voor de ouders koffie en thee.
De kinderen gaan dan nog even naar de klas tot 12.00 uur (dus NIET tot 13.00 uur).
Zouden jullie de kinderen een boterham en wat te drinken mee willen geven?
De kleuters zijn deze dag vrij.
Op dinsdag 3 september gaan ook de kleuters weer naar school. Deze dag zijn de schooltijden weer
normaal.
SCHOOLTIJDEN:
Kleuterklassen:

Maandag t/m vrijdag 8.20-13.00 uur

Klas 1 en 2:

Maandag t/m vrijdag 8.20-13.00 uur

Klas 3 t/m 6:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

8.20-14.30 uur
8.20-14.30 uur
8.20-13.00 uur
8.20-14.30 uur
8.20-14.30 uur

Op vrijdagavond 30 augustus om 19 uur ruimen we de lokalen weer in. De leerkrachten zijn hierbij aanwezig.
We hopen op helpende handen van ouders te kunnen rekenen.
We verwachten iedereen na de vakantie gezond en wel te mogen begroeten.
Een goede vakantie!
Namens het team, groeten van Marieke Frickel.

Welkomstlied:
Wees welkom lieve kinderen
Wees welkom deze dag
Wees welkom lieve kinderen
Wees welkom hier op school
Wees welkom lieve kinderen
Wees welkom in deze klas

