Bussum, 01-09-2017

Beste ouders/verzorgers van de Indon.
Start schooljaar
De eerste schooldag van een nieuw schooljaar is altijd een bijzondere en spannende dag. Dit
geldt voor leerlingen, leerkrachten, maar wellicht ook voor u als ouders. Het voelt toch aan
als een nieuw begin.
Een nieuwe start, een nieuwe leerkracht, nieuwe klasgenoten best spannend allemaal. De
start in een nieuwe groep met een nieuwe leerkracht vraagt om investering in een nieuw
groepsproces. Daarom besteden we in de eerste periode veel en zorgvuldig aandacht aan die
kennismaking. Een positief leefklimaat in de groep zorgt er voor dat de aandacht en energie
zich kan focussen op leren en ontwikkelen.
Personeel

Groepsoverzicht:
MB1
MB2
MB3
BB1
BB2

Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Maandag en dinsdag
Donderdag t/m vrijdag
Maandag en dinsdag
Dinsdag t/m vrijdag

Jeannet Buitenhuis
Erik de graaf
Marloes Molenaar
Desiree van Leeuwen
Jolien Beijer
Erik van de Graaf
Hilde Jong
Astrid van der Have-Veurink
Sharon Paauwe
Mariëlle Lindeman

Net voor de vakantie heeft Juf Jolien te horen gekregen dat zij gepland staat voor haar
kaakoperatie op dinsdag 5 september. Deze operatie heeft een herstelperiode van ongeveer
6 weken. Gelukkig is Erik van de Graaf bereid om deze periode MB3 volledig te draaien.
Dit houdt in dat tot de herfstvakantie Erik niet in MB1 zal staan.
Helaas hebben wij nog niemand gevonden die deze plek op kan vullen. Totdat we dat wel
hebben, zullen we dit intern oplossen. Zo zal in de eerste week Desiree van Leeuwen de
groep een dag draaien.
Organisatorisch
Aanstaande maandag starten we het nieuwe schooljaar. Om goed van start te kunnen, geef
ik u alvast wat informatie mee.
Met ingang van dit schooljaar starten we met vijf gelijke dagen.
Dit houdt in dat de lessen starten om 8.40 uur en eindigen om 14.10 uur.
Vanaf 8.30 uur zullen de deuren van de school opengaan en is er toezicht op het plein. De
afspraak is dat we bij aankomst altijd direct naar binnen gaan. De juf is in de klas en zo
kunnen we de dag rustig beginnen.

Vanaf maandag 11 september starten MB1 en MB2 met schoolzwemmen. Zij zullen vanaf
12.30 uur vertrekken met de bus vanaf school en weer rond 14.10 uur terug zijn.
Gym zal plaatsvinden op dinsdag en woensdag.
Op dinsdag alleen voor MB3, BB1 en BB2. Op woensdag zal meester Jelmer de gymlessen
verzorgen voor alle groepen.
Om er voor te zorgen dat iedereen vanaf maandag weer veilig naar school kan, willen wij u
vragen om uw auto te parkeren op hiervoor bedoelde parkeerplaatsen. Auto’s op de stop of
langs de weg zorgen voor een onoverzichtelijk en gevaarlijke situatie. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking.
Ontmoeten
Vrijdagmiddag 8 september willen wij het schooljaar beginnen met elkaar te ontmoeten.
Noteer deze dag dus alvast in uw agenda. Begin volgende week ontvangt u hiervoor de
definitieve uitnodiging.
Groet,
Team de Indon

