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Info

Agenda
:
SEPTEMBER

Website: www.bsdenotenbalk.nl

Gr.7/8: Hendriklaan 3, 3481VR Harmelen tel: 06-12709768

E-mail: notenbalk@bsdenotenbalk.nl
3481 VR Harmelen

Hendriklaan 9

Tel.: 0348-444000

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
maandag 3 oktober 2016 9:00 uur

ma 5 sep

OR-VERGADERING

vr 9 sep

KUVO
gr 7 en 8; Klassendag; tijd volgt

ma 12 sep

SCHOOLREISJE groep 3/4

di 13 sep

SCHOOLREISJE groep 4/5

di 13 sep

SCHOOLREISJE groep 1/2

wo 14 sep

SCHOOLREISJE groep 5/6

do 15 sep

SCHOOLREISJE groep 6/7

vr 16 sep

SCHOOLREISJE groep 7

di 20 sep

INFO-AVOND GROEP 1 T/M 8

wo 21 sep

MR-VERGADERING

vr 23 sep

LES OVER DE BRANDWEER
groep 4

di 27 sep

TECHNIEKDAG

wo 28 sep

KINDERPOSTZEGELS
groep 7 en 8

vr 30 sep

KUVO
Gr 5; snaar blaas slag; Klooster

OKTOBER
ma 3 okt

OR-VERGADERING

wo 5 okt

DAG VAN DE LEERKRACHT

wo 5 okt

INFO 2

wo 5 okt

KINDERBOEKENWEEK

vr 7 okt

MAANDSLUITING
11.00 uur groep 1 t/m 4 - ouders 1-2 welkom
13.00 uur groep 5 t/m 8 - ouders 5-6 welkom

Van het team en directie

Een spetterende start van
het schooljaar 2016/2017

Het is altijd een heerlijk gevoel om de kinderen, leerkrachten en ouders na de
vakantie weer fit, uitgerust en met een bruin koppie te kunnen verwelkomen. Een
school is niet compleet zonder de stemmen van medewerkers en kinderen op het
plein, in de klassen en gangen. De meesten van ons hadden weer enorm zin om te
starten. We hopen dat we een inspirerend schooljaar tegemoet gaan!
Het schooljaar is inmiddels weer in volle gang. Het is fijn om te zien dat de
kinderen weer enthousiast de school binnen komen en dat terwijl de zon zich
meer laat zien dan tevoren.
We begonnen dan ook met een verkoelende donderdag dankzij medewerking van
de brandweer. Hiervoor willen we de brandweervaders Gijs en Robert, hartelijk
danken!

In de afgelopen week waren er ook veel ouders aanwezig bij de koffie ochtend.
Hier konden vakantieverhalen worden uitgewisseld en ik vond het heel prettig
dat ik met velen van u kennis heb kunnen maken.
De gesprekjes met u in de eerste weken en de kennismaking met het team,
hebben ervoor gezorgd dat ik me in korte tijd thuis voel op de Notenbalk. Dank
daarvoor.
Op 20 september vindt de informatieavond plaats. De directie, MR en OR zullen
tijdens deze avond inhoudelijk ingaan op de rol die zij vervullen.
Op de website www.bsdenotenbalk.nl vindt u onder het kopje ONZE SCHOOL,
het praktische informatie ABC’tje voor het schooljaar 16/17. Hierin kunt u veel
informatie vinden en lezen over de gang van zaken op de Notenbalk.

INFORMATIE-AVOND voor de ouders van groep 1 t/m 8
Dinsdag 20 september worden de ouders van de kinderen van groep 1 tot en
met 8 uitgenodigd voor de ouderinformatieavond. Wij stellen het zeer op prijs
wanneer u de moeite neemt om kennis te maken met de nieuwe klas en leerkracht
van uw kind. Het is een unieke mogelijkheid om u te laten informeren over de
specifieke zaken van deze groep.
In de klas van uw kind krijgt u van de groepsleerkracht(en)
informatie over het komende schooljaar.
De avond is verdeeld in twee rondes van 45 minuten, zodat u
meerdere groepen kunt bezoeken. In ronde 1 en 2 wordt
dezelfde informatie gegeven.
Programma:
20:00 uur ronde 1
20:45 uur pauze met koffie/thee in de studio
21:00 uur woordje door Wilma Vissenberg, meerscholen directeur Notenbalk –
Bavo en informatie van/over de ouder- en medezeggenschapsraad
21:15 uur ronde 2

Wij rekenen op uw komst!!!

Tot dinsdag 20 september.

Een nieuw schooljaar is weer gestart! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie
gehad!
Meteen de eerste week stralend weer. Fijn, maar toch wel jammer dat de
vakantie al voorbij was. Gelukkig konden alle kinderen toch nog van het mooie
weer genieten door het waterfestijn van afgelopen donderdag!
Ook dit jaar zal de ouderraad weer verschillende dingen regelen en organiseren.
Daar kunnen wij nog wel wat hulp bij gebruiken! Een aantal ouders verlaat de
ouderraad. Iedereen die interesse heeft om een steentje bij te dragen kan dit
aangeven door te mailen naar ouderraad@bsdenotenbalk.nl of door dit aan te
geven tijdens de informatieavond in september.
Iedereen een heel fijn schooljaar gewenst!

Informatie m.b.t. de TSO
De eerste schoolweek zit er al weer op.…. Voor iedereen wel weer even wennen
aan het ritme en al die regels en afspraken.
Tijdens de TSO gelden de algemene schoolafspraken met een aanvulling
specifiek gericht op de TSO. Hiervoor verwijs ik u dan ook naar de site v/d
Notenbalk (www.bsdenotenbalk.nl >> Voor ouders >> Buitenschoolse Opvang >>
TSO) om de regels/afspraken m.b.t. de TSO nog even door te nemen. Het liefst
met uw kind, zodat iedereen weer op de hoogte is hiervan.

Op vrijdag is het Tosti-dag. Dan mogen de kinderen die gebruik maken
v/d TSO 1 boterham voor het tostiapparaat meenemen.
Het TSO-team is op zoek naar nog een aantal TSO-medewerkers, zowel
voor vast als in de oproep. Ook vaders zijn van harte welkom! Heeft u
interesse? Neem dan z.s.m. contact op met mij, zodat ik met u de
mogelijkheden kan doornemen.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Brasser - Coördinatrice TSO (06-48691566; notenbalk@kmnkindenco.nl)

Welkom op school
Saar Bos
Florine den Adel
Finn van der Does
Lars Eikens
Chenoa Ghogli
Eva Veelenturf
Dex van der Does
Wessel van der Lek

JARIG
Allemaal van harte gefeliciteerd.
Maak er een geweldig feest van!!!!
AUGUSTUS
31 Justin den Boer
31 Lars Eikens

1
1
2
5
6
7
8
8
10
10
14
16

SEPTEMBER
Tirza van Vliet
Hermien
Chimaera Lomme
Myint Myint Aye Hanthein
Sem Bom
Bart Kruijt
Jasper Krisman
Sophie van Vliet
Tygo Poelwijk
Stan Post
Robin van Zijl
Tristan Barendse

Groep
3
3
Groep
3
7
2A
2C
3
3
5
3
6
2C
4

16
17
20
21
23
23
23
24
24
24
27
29
29

Tara de Jong
Naomi Veelenturf
Charlotte van Miltenburg
Angela
Bickel Baas
Tycho Reinders
Gijs Ter Linden
Sven Nieuwkerk
Femke Seure
Noortje Vos
Kas Bom
Quinty de Bie
Dani de Groot

5
6
2C

4
5

OKTOBER
Keano Bulterman
Jim Schinkel

Groep
1C
5

4
7
8
2A
8
5
7
3
6

VLS, het bedrijf dat dit mooie gebouw schoonmaakt heeft ons gevraagd om een
oproep te doen.
VLS is op zoek naar 3 personen die 5 dagen per week van 17.00 uur tot 19.15 uur
aan de slag willen om dit gebouw spic en span te houden. Informatie is in te
winnen via mail bij a.jansenvanluijk@vls.nl
We hopen dat er snel een nieuw team aan de slag kan gaan!

