
NIEUWSBRIEF 1
OBS De Schatkist

S C H O O L J A A R  2 0 2 1 - 2 0 2 2

Indien de maatregelen
het toelaten willen wij op
4 oktober een
ouderavond organiseren.
Hou deze datum dus
alvast vrij in jullie
agenda. 
Zodra wij meer weten,
horen jullie het uiteraard
van ons.

AGENDA

16-09
Studiemiddag

04-10
Save the date
Ouderavond ?

WE ZIJN WEER GESTART
Afgelopen maandag zijn de scholen weer begonnen en
hebben we al onze leerlingen weer van harte welkom mogen
heten op school. Wat was het fijn om iedereen weer terug te
zien en om weer samen aan de slag te kunnen gaan. In alle
klassen hebben we samen geproost op het nieuwe
schooljaar. We hopen van harte dat het een fantastisch
schooljaar kan en mag worden. 

Zoals jullie op Isy hebben kunnen lezen, hanteren wij nog
even de maatregelen en beperkingen zoals deze voor de
zomervakantie van toepassing waren. Mochten hierin
wijzigingen optreden, geven wij deze via Isy door.

Wij als team van OBS de Schatkist willen jullie bedanken voor
jullie vertrouwen in onze school en kijken uit naar de verdere
samenwerking met jullie. Willen jullie iets met ons
bespreken, neem dan gerust contact met ons op.

Samen maken we er een geweldig schooljaar van! 

SAVE THE DATE



Voor de zomervakantie hebben alle kinderen

hun rapportmap mee naar huis gekregen.

Mogen wij jullie vragen om deze zo spoedig als

mogelijk weer mee terug naar school te geven? 

EVEN VOORSTELLEN
Dit schooljaar zijn er enkele nieuwe collega's gestart bij ons op school. Juf Anja, werkzaam in groep 5 en groep 1/2 a 
stelt zich hierbij aan jullie voor. 

 https://www.facebook.com/bsdeschatkist

 @obsdeschatkist

Hoi allemaal, 

Ik ben Anja Rameckers, 27 jaar en woon met mijn vriend in Geleen. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk

om met een boek op de bank te zitten, spelletjes te spelen met vrienden en familie, netflix te kijken

en creatief bezig te zijn. Daarnaast bezoek ik graag een musical of een pretpark. Op vrijdag geef ik

judolessen aan kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze sport beoefen ik zelf ook al heel wat jaren met veel

plezier.

Dit schooljaar zal ik op maandag in groep 5 staan en op vrijdag in groep 1/2 a. De andere dagen ben ik

werkzaam op een andere school. 

Laten we er samen een leuk schooljaar van maken. 

Tot gauw!

Naast juf Anja zijn ook juf Dionne en Juf Evy nieuw bij ons op school gestart. Juf Dionne is de leerkracht van groep 7
en heeft zich voor de zomervakantie al voorgesteld. Juf Dionne werkt op maandag tot en met donderdag.
 Juf Evy werkt op maandag en dinsdag en ondersteunt daarbij diverse collega's in de groep.

OBS de Schatkist heet onze nieuwe collega's van harte welkom!

RAPPORTEN

STAMKAART
Alle kinderen krijgen
aanstaande maandag de
stamkaart mee naar huis
waarop de op dit moment bij
ons bekende contactgegevens
vermeld staan. Zouden jullie alle
gegevens goed willen
controleren en eventuele
wijzigingen op de stamkaart
willen aangeven? De stamkaart
kan na controle weer ingeleverd
worden bij de leerkracht(en) van
jullie kind.

Hebben jullie onze nieuwe pleinplakkers al gezien? Met
dank aan onze MR zijn er enkele spellen zoals Twister,
Doe mij na en een hinkelbaan op ons speelplein
aangebracht. Dat ziet er niet alleen fantastisch uit, het
zijn ook nog hele leuke spellen. Namens de kinderen,
van harte bedankt!


