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0 13 september 2016
Dinsdag

R.K. BASISSCHOOL “OP ’T HWAGVELD”
Past. Dom. Hexstraat 16
6231 HG MEERSSEN
Telefoon 043 – 3642813
info.hwagveld@innovo.nl

Website
Op onze website worden regelmatig foto’s en werkstukken van de kinderen geplaatst. Hiervoor
hebben we officieel ieder jaar opnieuw uw toestemming nodig. Indien u niet wilt dat er foto’s en /
of werkstukken van uw kind op de site komen, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van
uw kind of even een mailtje sturen naar:
myriam.cals@innovo.nl

Waterspektakel
Basisschool Op ’t Hwagveld vindt het belangrijk dat kinderen gezond van geest en lichaam zijn.
Wij doen dit door kinderen te leren en te laten ervaren wat gezonde voeding is.
De kinderen waren erg enthousiast bij de smaaklessen en superchef-lessen afgelopen schooljaar.
Samen met Hanneke Philipsen van Met Smaak waren dit heuse feestjes.
Morgen, woensdag 14 september hebben we een gezonde activiteit en verrassing in petto waarbij we
het drinken van water stimuleren.
We verwachten van de kinderen dat ze morgen hun zwemkleding aanhebben onder hun gewone
kleren. Ook moeten ze elk hun eigen, droge handdoek meebrengen.
Wilt u morgenvroeg voor schooltijd uw kind met zonnebrandcrème insmeren, zodat het
beschermd is tegen “verbranding”.
Wilt u een kijkje naar dit WATER-spektakel komen nemen? Dan bent U van harte welkom!
We zien elkaar dan woensdag om 11.30 uur op de speelplaats van de bovenbouw.
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Ook daarna blijven we het drinken van water stimuleren tijdens schooltijd, zelfs onder lestijd!
Dat is nieuw.
Uw kind mag zoete drankjes meenemen, maar dit mag alleen in pauzetijd gedronken worden.
Wij hopen door dit initiatief dat kinderen minder snel geneigd zijn drankjes met suiker te willen.

Algemene info-avond
Graag nodigen wij u uit voor de algemene infoavond van uw kind. Op de algemene ouderavond kunt
u kennismaken met de leerkracht(en).
Dit schooljaar zal vanaf groep 3, uw kind u rondleiden in de klas en het schoolgebouw.
Hij/zij vertelt welke afspraken er in de klas gelden betreffende huiswerk, belonen, enz.
In groep 1/2 vertellen de leerkrachten de nodige informatie over de
klas.
Alle leerkrachten zijn natuurlijk ook aanwezig om eventuele vragen
te beantwoorden.
De algemene ouderavond voor groep 1 t/m 8 vindt dit jaar op
maandag 19 september plaats.
Starttijd: 18.00 uur
De infoavond zal ongeveer een uur duren.
Let op:
Gezien de info die deze avond wordt gegeven verwachten wij dat alle ouders komen. Wij hebben
gemerkt dat bij afwezige ouders in de loop van het jaar onduidelijkheid kan ontstaan over bepaalde
dingen met alle gevolgen van dien. Dit is voor u en de leerkracht niet prettig, maar bovendien kan dit
voor uw kind verwarrend werken.
Wij gaan er daarom vanuit dat u aanwezig bent. Wanneer u verhinderd bent, graag afmelden bij de
leerkracht.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 20 september komt de fotograaf voor het maken van de individuele foto’s
én van de broertjes en zusjes samen. Na het succes van vorig jaar hebben we besloten de
samenwerking met ‘Foto Artica’ uit Meerssen voort te zetten.
Kledingadvies van de fotograaf is lekker kleurig (liever niet zwart, spierwit of grijs).
We starten bij de kinderen van groep 1-2. Als laatste zijn de kinderen van groep 8 aan de beurt.
Na de individuele foto’s uit een groep wordt gelijk de groepsfoto gemaakt.
De broers/zussen foto is op het eind.
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Schoolbenodigheden 2016-2017
GROEP
1-2

Gymschoenen met klittenband
en lichtgekleurde zolen

GROEP 6

1 Agenda
1 Nederlands woordenboek
1 Grote klapper (23 rings)
2 Blauwe pennen
1 Arceerstift
De rest is idem aan groep 4

GROEP 3 2 Potloden (liefst Bruynzeel) + gum + slijper

GROEP 7

1 Agenda
1 Nederlands woordenboek
1 Grote klapper (23 rings)
2 Blauwe pennen
1 Arceerstift
De rest is idem aan groep 4

GROEP 8

1 Agenda
1 Nederlands woordenboek
1 Huiswerkmap
2 Blauwe pennen + 1 rode pen
1 Arceerstift
1 Scheurkladblok

1 Doorzichtige liniaal van 20 cm
Max. 10 kleurpotloden/10 viltstiften
1 Kladblok
1 Etui
1 Schaar + 1 Prittstift
Gymschoenen (met lichtgekleurde zolen) +
gymkleding*

GROEP 4 2 Potloden (liefst Bruynzeel) + gum + slijper
1 Doorzichtige liniaal van 20 cm
Max. 10 kleurpotloden/10 viltstiften
1 Kladblok
1 Etui
1 Schaar + 1 Prittstift
Gymschoenen (met lichtgekleurde zolen) +
gymkleding*

GROEP 5 1 Agenda

De rest is idem aan groep 4

GYM

1 Nederlands woordenboek
1 Grote klapper (23 rings)
2 Blauwe pennen
De rest is idem aan groep 4

* Het dragen van gymkleding tijdens
de gymles is voor alle leerlingen
gewenst. Een kort broekje en een niet
te strak T-shirt zijn voldoende.
Gymschoenen zijn verplicht! De
leerlingen mogen niet gymmen in
gymschoenen waarmee ze buiten
hebben gelopen.

Lesvrije dagen 2016 - 2017
De lesvrije dagen hebben we voor u op een rijtje gezet zodat u hiermee rekening kunt houden.
Herfst
Studiedag
Kerst
Carnaval
Studiedag
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag
Zomervakantie

24 t/m 28 oktober 2016
31 oktober 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
14 april 2017
17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
19 juni 2017
17 juli t/m 25 augustus 2017
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