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_______________________________________________________________________

We gaan weer beginnen!

Wij zijn blij om alle kinderen en ouders aanstaande maandag weer te verwelkomen! Alle
juffen en meneren zijn deze week heel druk geweest om ervoor te zorgen dat alles weer
piekfijn in orde is om maandag lekker te starten. Hopelijk heeft iedereen een fijne
vakantie gehad en net zoveel zin om weer te beginnen als wij! In deze nieuwsbrief vast
de eerste belangrijke dingen voor het komende schooljaar.

Continurooster schooljaar 2017-2018:
Voor komend schooljaar staat het
vijf-gelijke-dagenmodel gepland. Dat betekent dat a
 lle
leerlingen alle dagen van 08:30 tot 14:15 uur
naar school gaan. Ook dit zal weer even wennen zijn
maar wij verwachten dat dit voor nog meer rust en
regelmaat zal zorgen.

Studiedagen 2017-2018:
Woensdag 27 september

: alle leerlingen vrij

Vrijdag 24 november

: leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij

Maandag 12 februari

: alle leerlingen vrij

Maandag 28 mei

: leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij

Algemene informatieavond:
Bij deze nodigen wij u alvast uit voor de algemene informatieavond op woensdag 20
september vanaf 19:30 uur. Op deze avond wordt u het een en ander verteld over de
plannen voor dit schooljaar en vertellen de leerkrachten u over de werkwijze van de
verschillende methodes en andere zaken die specifiek met de groep te maken hebben.
Ook zal de OR deze avond hun jaarverslag presenteren. De officiële uitnodiging volgt
nog, maar zet de datum vast in uw agenda.

De koffie staat klaar!
Zoals u van ons gewend bent staat op de eerste
schooldag in de hal koffie en thee klaar zodat we nog
even de vakantieverhalen kunnen uitwisselen en elkaar
een mooi schooljaar kunnen wensen. Iedereen is van
harte welkom!
Kampioenen op bezoek bij kampioenen!
Uitnodiging!
Zoals u weet is De Schothorst uitgeroepen tot de sportiefste school van 2016-2017!
FC Twente Vrouwen nodigt daarom in samenwerking met Hengelo Sport graag alle
leerlingen en ouders van De Schothorst uit voor FC Twente Vrouwen - Ajax Vrouwen.
Op vrijdag 8 september staan in dit eerste thuisduel van het nieuwe seizoen liefst 8
speelsters op het veld die onlangs met Oranje Vrouwen Europees Kampioen zijn
geworden! Deze kampioenen worden vlak voor aanvang van het duel in het zonnetje
gezet. Een mooi duel en leuke gelegenheid voor de schoolsportkampioen van Hengelo
om het schooljaar sportief af te trappen en dit duel te bezoeken.
Na afloop is er tijd voor foto's en handtekeningen, met de Europees kampioenen, maar
natuurlijk ook de andere speelsters. De
wedstrijd vindt plaats bij ATC.
Zelf voetballen
Rondom de wedstrijd kan er lekker
gevoetbald worden in de voetbalboarding en
pannakooi die speciaal voor deze avond
neergezet worden. Voor de allerkleinsten is
er een springkussen. Dank aan Hengelo
Sport voor alle support!
Indien u gebruik wilt maken van deze gratis kaarten, kunt u dit per email kenbaar
maken aan info@deschothorst.nl, graag naam en aantal kaarten doorgeven. Maandag en
dinsdag hangen er lijsten in de klassen waarop u dit ook kunt aangeven, graag vóór
woensdag 6 september.

Ouderkalender
De schoolkalender is in de maak; echter zijn wij voor
een aantal data afhankelijk van andere instanties
waardoor het ons niet lukt om deze in de eerste week
al aan de leerlingen mee te geven. De kalender
ontvangt u zodra wij alle data binnen hebben. Op onze
website vindt u de ouderkalender al ingevuld met de
gegevens die wij op dit moment hebben, deze is altijd
up-to-date. Wenst u, (denk aan het milieu) helemaal
geen papieren kalender, kunt u dat doorgeven aan
info@deschothorst.nl

4 sept
4 sept
5 sept
6 sept
7 sept
13 sept
20 sept
21 sept
27 sept
29 sept

Eerste schooldag!
08:30 koffieochtend voor ouders
18:30 Oud papier
20:00 uur OR vergadering
Nieuwsbrief
Kangoeroedag groep 2
19:30 uur informatieavond
Nieuwsbrief
Studiedag: alle leerlingen vrij!
08:30 Loes aanwezig op school

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar!!

