Juli 2018
Hallo allemaal!

Hierbij ontvangt u de laatste Ouderinfo van dit schooljaar. Alle jaarlijkse rituelen rondom afscheid
en afronding zijn afgerond of nog volop gaande. Voor iedereen komt de tijd om te genieten, samen
met uw kind(eren), uw gezin of anderen met wie u graag bent. We laden de batterij weer op om er
vanaf 20 augustus weer tegenaan te kunnen!
In deze Ouderinfo leest u nog wat praktische informatie en
kunt u kennismaken met juf Sylvie, zij vervangt juf Lenneke
die de overstap maakt naar het middelbaar beroepsonderwijs
(MBO). Inmiddels zijn ook de meeste invalleerkrachten in
verband met de zwangerschapsverloven bekend. In de groep
van juf Neeltje en juf Joyce (6A), zal meneer Rick Trommelen
starten. In groep 1/2D zal juf Josina vervangen worden door
juf Janine van Dam. Juf Anouska neemt tijdelijk de taken over
van juf Rosalinda, voor juf Anouska is op het moment van
schrijven echter nog niet duidelijk wie haar vervangt in groep
7B.
Hieronder (alvast) belangrijke data op een rijtje:
6 juli
20 augustus
6 september
10 september
28 september

Laatste schooldag, 12.00 u vrij
Eerste schooldag
Inloop- en informatieavond
Kennismakingsgesprekken (evt. ook in rest van de week)
Studiedag team, leerlingen vrij

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
RAPPORTMAP TERUG
Mocht u de rapportmap nog niet mee
teruggegeven hebben, dan graag nog deze
week inleveren bij de leerkracht, bedankt!
GYMSHIRTS
Mocht u na de vakantie een nieuw gymshirt
aan willen schaffen, deze zijn verkrijgbaar op
school. Kosten voor een shirt zijn €10.
GEVONDEN VOORWERPEN
Wellicht is het goed om ook deze week nog
even te kijken bij de gevonden voorwerpen bak
mocht u denken iets te missen.
VERKEERSOUDERS
Graag wijzen wij u op de oproep hiernaast.

TER INFORMATIE
NIEUWE LEERKRACHT: JUF SYLVIE
Via dit berichtje wil ik mij graag even
voorstellen, mijn naam is Sylvie Snoek, geboren
en woonachtig in Bergen op Zoom. Ik ben net
afgestudeerd van de PABO en zal vanaf
volgend schooljaar vijf dagen op de Gummarus
komen werken. Twee dagen in groep 8A, hier
zal ik gaan samenwerken met juf Daniëlle. De
andere drie dagen ga ik ondersteunen in de
school. Ik heb heel veel zin
om aan de slag te gaan op
de Gummarus! In mijn vrije
tijd geef ik twee keer per
week met veel plezier
turnlessen en sport ik zelf
ook graag. Ik kijk uit naar
komend schooljaar!
BEREIKBAARHEID TSO (OVERBLIJF)
Het e-mailadres van de overblijf is veranderd,
vanaf nu zijn zij te bereiken via:
tso.gummarus@lpsnet.nl
SIEN GEBOREN!
De eerste Gummarus baby voor dit jaar is
geboren, wij wensen juf Joyce en haar gezin
heel veel geluk toe met hun dochtertje en zusje
Sien!

VAKANTIEBIEB
Graag wijzen wij u op het zomercadeautje van
de Bibliotheek. Lekker lezen in de vakantie?
Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books
overal mee naartoe. Dat scheelt weer boeken
sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli
t/m 31 augustus. Ook als je geen lid bent van
de Bibliotheek. Veel leesplezier!

