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De vakantie is alweer voorbij en inmiddels hebben we een goede start gehad met
elkaar. Ik wil iedereen bedanken voor de warme manier waarop ik als nieuwe
directeur ben verwelkomd, door zowel collega ’s, kinderen als ouders.
Judith Toepoel

Welkom nieuwe leerlingen:
De allereerste dag na de zomervakantie kwamen een aantal nieuwe
leerlingen op school.
In groep 1 zijn dit:
Ylana Alles, Reno van Dam, Maaike Hukema, Maud Termaat en Joëlle Wormmeester
In groep 5/6 is dit :
David Sanchez Castillo
In de nieuwkomersgroep zijn dit:
Fadja Diallo, Anchelo Dimov, Simon Teklehaymanot en Rodas Teklehaymanot
We wensen ze een fijne tijd op De Langereis.

Nog meer nieuwe gezichten, even voorstellen:
Mijn naam is Kirsten Frazer. Met veel plezier ben ik dit jaar gestart als Intern
Begeleider op De Langereisschool. De Intern Begeleider is binnen de school
betrokken bij de (individuele) leerlingenzorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
vermoeden van dyslexie of vragen over logopedie. Daarnaast ondersteun ik de
leerkrachten om de zorg binnen de klas te optimaliseren. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van (groeps)plannen,
meedenken over interventies, etc.
Op De Langereisschool ben ik nieuw maar in het werkveld ben ik al
een tijd actief. Ik heb 10 jaar als leerkracht gewerkt van onder- en
bovenbouw groepen. Naast mijn werk voor onze school geef ik les in
het HBO als docent pedagogiek.
Mocht u vragen hebben of gewoon eens willen kennismaken? Dan bent u van harte
welkom om mijn kantoor op de eerste verdieping binnen te wandelen. Ik ben
aanwezig op maandagmiddag en vrijdagmiddag.
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Mijn naam is Marco van Westen en ik ben geboren
en getogen in Zwaag. Ik ben getrouwd met Sonja en
samen hebben we 2 kinderen. Onze Daan is 10 jaar
en ons dochtertje Marilyn is alweer 8. Dit jaar doe
ik samen met juf Mettina groep 7/8. Woensdag en
donderdag zijn de dagen dat jullie mij zullen zien.
Mijn hobby's zijn carnaval, muziek maken,
fotograferen/filmen, tekenen en natuurlijk veel
samen zijn met onze kinderen. Ik heb ontzettend
veel zin om bij jullie in Ursem les te komen geven.
Ik hoop dat we er samen een mooie, leerzame tijd
van kunnen maken op de Langereis!

Informatie markt/ jaarvergadering oudervereniging:
Donderdagavond 28 sept. is er van 18.00 uur tot 19.15 uur een informatiemarkt op
school. U bent van harte uitgenodigd om samen met de kinderen op school te komen
kijken naar de verschillende kraampjes met informatie over allerlei verschillende
onderwerpen van onze school. De kinderen hebben samen met de leerkrachten
gezorgd voor een presentatie van o.a. verschillende lessen/vakken. Daarnaast zal
ook de oudervereniging laten zien wat hun rol is binnen onze school.
Om 18.30 uur staat er, in de grote hal beneden, koffie en thee klaar voor de ouders
en zal een korte vergadering starten met de oudervereniging. Dit duurt tot ongeveer
18.45 uur. In dat kwartier zullen de leerkrachten op de kinderen letten in de lokalen
en op de gangen. Mochten er na afloop nog vragen zijn dan kunnen die natuurlijk bij
de kraam van de oudervereniging worden gesteld.

Nazomerfeest:
Vrijdag 29 september houden we ons nazomerfeest.aDit vindt plaats rondom de
school en in het dorp. Het wordt een activiteit in het kader van het thema. We zijn
nog op zoek naar ouders die deze ochtend kunnen helpen. U kunt zich hiervoor
opgeven bij de leerkrachten.
tuurlijk zoeken we
voor de deze activiteit hulp van ouders. Bent u vrijdag

Staking 5 oktober:
Zie bijlage
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Thema’s 4 keer wijzer:
U heeft het misschien al gezien, in de benedenhal staat een mooi kasteel.
De komende weken gaan we werken aan het thema ridders en kastelen.

Correctie jaarkalender:
In het stukje over schooltijden, vakanties en andere vrije dagen (naast de maand
oktober) staat bij studiedagen 30 juni als vrije dag genoemd, dit klopt niet!!!!
Alleen de dagen 15 juni, 18 en 19 juni zijn vrij. Dit staat bij de maand juni zelf wel
goed aangegeven.
De jaarvergadering OVL in de kalender genoemd op 5 oktober komt te vervallen,
deze is nu tijdens de avond van de informatiemarkt.
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