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Start na de zomervakantie
Na zes weken vakantie was het wel even schrikken. De verbouwing was nog in volle gang. De laatste
dagen van de vakantie liepen collega’s, schoonmakers en schilders allemaal door elkaar in de
lokalen. Best even spannend, maar uiteindelijk is het gelukt om de eerste schooldag weer helemaal
klaar te staan om de kinderen te ontvangen.
Meteen maar hard aan het werk! Behalve kennismakingsgesprekken ook de informatie-avonden per
klas. Het enthousiasme van de leerkrachten is u vast niet ontgaan. Ik hoop dat het overslaat op de
kinderen en dat u allemaal blije en tevreden kinderen thuis krijgt.
Het wordt een mooi jaar. Er staat behoorlijk wat op het programma. We zullen prioriteiten moeten
stellen en ook soms keuzes moeten maken. Fijn om zoveel enthousiaste mails te ontvangen. Uw aanbod
om met ons mee te denken over ICT, duurzaam leren, Engels op school, filosoferen en andere prachtige
initiatieven worden allemaal besproken. Maar niet allemaal tegelijk. Het kan dus even duren.
Eerst gaat het team volgende week voor 2 dagen de hei op. Met elkaar in gesprek en aan het werk om
de onderwijsbehoeftes van uw en onze kinderen op een rijtje te krijgen. Wat hebben deze kinderen
nodig en wat betekent dat voor ons leerkrachthandelen? Dat zijn de kernvragen die centraal staan
volgende week en als we het over die antwoorden eens zijn, zullen vele daarop volgende beslissingen
logisch zijn.
Ik begrijp dat u met smart zit te wachten op de jaarkalender. Er wordt aan gewerkt. Ahmed, Judith en
Judith doen hun best om zowel de papieren versie als de digitale zo snel mogelijk bij u te krijgen.
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De OBServator zal dit jaar op de eerste dinsdag van de maand verschijnen. Iets minder vaak dan u
gewend bent, dat hangt samen met het efficiënte gebruik van social schools. Steeds meer berichtjes
gaan via die app naar u toe en worden ook goed gelezen.
Wij wensen uw kind en u weer een heel fijn en leerzaam jaar toe op dé OBS !
Hartelijke groet,
namens het team,
Thea

Ingezonden berichten
Tuindorps Belang is op zoek naar
ENTHOUSIASTE BUURTGENOTEN VOOR DE ORGANISATIE VAN:
Lampionnenoptocht: november 2016
Kinder- en 30+ disco: januari 2017
Koningsdag: april 2017

Sinterklaas intocht: november 2016
Paaseieren zoeken: april 2017
Straattekenen: mei 2017

Stuur ons een appje of bel Merel Boer-Nollen (06 – 16 63 95 41) Radboud Kloos (06 - 42 12 91 10)

Gitaarles aangeboden in Tuindorp!
Graag bied ik mijn diensten als gitaarleraar aan aan de leerlingen van uw school. Ik ben afgestudeerd
aan het conservatorium en heb inmiddels jaren ervaring in het geven van gitaarles aan kinderen en
volwassenen. U kunt zich voor een gratis proefles aanmelden door een mail te sturen naar
vanliergitaarles@gmail.com en kijk ook eens op de sitewww.vanliergitaarles.nl.
Graag tot ziens! Niels van Lier
Van Lier Gitaarles
Zwaardemakerlaan 21
3571 ZA Utrecht
06-14754941
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