Nieuwsbrief juni 2019.
Groepsindeling schooljaar 2019 - 2020
Groep 1 en 2:
Juf Vivianne: maandag en dinsdag.
Juf Caroline: woensdag, donderdag en vrijdag.
Groep 3/4/5:

Juf Sandra Limpens: hele week.
Juf Barbara: maandag, dinsdag en donderdag.
Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend is de groep gescheiden in
groep 3, van 8 leerlingen en groep 4/5 van 14 leerlingen.
Op woensdag en vrijdag is juf Sandra Limpens de groepsleerkracht.

Groep 6/7/8:

Juf Ingeborg: maandag.
Meester Rob: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Op vrijdagochtend geeft juf Ingeborg de godsdienstlessen.
Op dinsdagmiddag geeft juf Corrie de muzieklessen.
Juf Sandra van der Scheer is de locatieleider en intern begeleider op maandag, dinsdag,
woensdagochtend, donderdag en vrijdagochtend.
Een speerpunt van de Emile Weslyschool is het groepsdoorbrekend werken. Kinderen van
groep 3 die nog behoefte hebben aan het spelend leren van groep 1/2, kunnen volgend
jaar in de middaguren naar groep 1/2.
Mocht u nog vragen hebben over de groepsindeling, dan kunt u hiervoor terecht bij
Sandra van der Scheer.
Extreem warm weer
Voor maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni wordt er zeer warm weer voorspeld. We
passen de schooltijden voor de komende week aan. We beginnen iedere dag om half 9.
Op maandag, dinsdag en donderdag is voor iedereen de school uit om half 2.
Op vrijdag is de onderbouw uit om 12 uur en de bovenbouw om half 2.
Op woensdag begint de school om half 9 en zijn de kinderen gewoon om half 1 uit.
Wilt u uw kinderen iedere dag een flesje water meegeven, zodat de kinderen voldoende
kunnen drinken? Daarnaast is het fijn als u, uw kind goed wilt insmeren met
zonnebrandcrème.
Woensdag 26 juni mogen de kinderen waterspeelgoed meenemen en maken we er een
waterspelletjesdag van.
Het schoolreisje voor groep 1/2/3 gaat gewoon door. Voor hen is maandag de eindtijd
14.45 uur. Kinderen die naar de bso gaan, blijven tot 14.45 uur op school en worden dan
opgehaald door de taxi. Indien er voor u een probleem ontstaat door de aangepaste
tijden, kunt u contact opnemen met Sandra van der Scheer.
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