Heiloo, augustus 2017
Geachte ouders en verzorgers,
We nodigen u en uw schoolgaande kinderen van harte uit voor een nieuw schooljaar bij
ons op school.
Een nieuw schooljaar is als een eerste bladzijde in een nieuw schrift, nog blank en
onbeschreven. Maar de lijnen zijn wel aanwezig. Zo zullen we het komende schooljaar
het schrift weer gaan vullen met alle kinderen, leerkrachten en met u, als ouders.
De groepseenheid vormt de basis voor het slagen van dit werk. Het leren samenwerken
met elkaar, de ander helpen wanneer hij/zij niet verder kan, het oog krijgen voor de
ander, tezamen een mooi werkstuk tot stand brengen, dit zijn waarden en normen die
van groot belang zijn in het leven.
Met elkaar creëren wij een plek waar de kinderen kunnen worden uitgerust met alle
vaardigheden die zij nodig hebben in dit leven. Zo zullen de witte bladzijden in het
schrift van ieder kind gevuld worden.
De volwassenen in het leven van het kind, dienen het kind als voorbeeld bij alle
activiteiten in zijn ontwikkeling, zowel op school als thuis. Het is goed om ons bewust te
zijn hoe we het kind beschermen en zo begeleiden dat het tot een harmonieus mens zal
kunnen opgroeien.
Een dankbare taak die echter inzet en kracht van ons allen vraagt.
Met deze opdracht in onze gedachten willen wij, met u samen, de basis leggen voor dit
nieuwe schooljaar.
In een goede sfeer die wij met elkaar opbouwen kunnen kinderen open bloeien, gaat het
werken met plezier en is er rust en vertrouwen om het schrift te kunnen vullen.
Maandag 4 september ontmoeten wij de kinderen om 8.45 uur weer op school in hun
eigen klas. Er worden dan vakantieverhalen verteld en in deze eerste week maken wij
ook de prachtige jaarkalender.
Let op
Nadat de kinderen na een paar dagen weer aan elkaar gewend zijn, nodigen wij u en uw
schoolgaande kinderen van harte uit voor de tempeldienst a.s. donderdag 7 september
aan de Oude Gracht 114 in Alkmaar.
Na de dienst gaan we met elkaar weer naar school.
Het is fijn als u, als ouder, de dienst kan ondersteunen en na afloop uw kind naar school
kan brengen.
Wij willen alvast onze eerste informatieve ouderavond en klassenouderavond aan u
doorgeven. Dinsdagavond 19 september, aanvang 19.30 – 21.30 uur.
U ontvangt hiervoor nog een speciale uitnodiging.
Een heel goed schooljaar 2017-2018 toegewenst.
Hartelijke groeten,
Natascha, Jaap, Eline, Madou, Enide, Anneke, Hilke, Sylvia, Coralie, Marije.
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