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We zijn het schooljaar, wat
personeel betreft, anders
begonnen dan gepland. Ondanks
de wijzigingen hebben we een
goede start gehad en zit inmiddels
de tweede schoolweek er alweer
op. Wij vinden de samenwerking
met u als ouders belangrijk. Wij
werken aan een fijne
samenwerking dit schooljaar om zo
in een veilig schoolklimaat goed
onderwijs aan uw kind(eren) te
kunnen geven.

Aanwezigheid directie
Tijdens de informatieavond heeft
Lydia Ootjers
(meerscholendirecteur) zich aan u
voorgesteld. Lydia is op maandag
en woensdag aanwezig. Bianca is op
maandag, donderdag en vrijdag
aanwezig.
Wegbrengen en ophalen
Om 8.25 uur gaat de bel en kunt u
naar binnen. De schooldag start om
8.30 uur. Om onnodige onrust voor
de groep te voorkomen,
verwachten wij dat alle kinderen op
tijd in de klas zijn. Mocht u uw
kind(eren) aan het eind van de
schooldag ophalen, verzoeken wij u
om buiten te wachten i.v.m. onrust
in de gangen.
Speelpleincoach
De kinderen uit groep 8 begeleiden
dit schooljaar de kinderen van
groep 1 t/m 4 met (zelfbedachte)
spellen en spelmaterialen tijdens de
middagpauze op het schoolplein.
Nick van Nieuwkerk is elke ma-dido tijdens de middagpauze
aanwezig om alle kinderen te
begeleiden tijdens spel- en
beweegactiviteiten en deze klaar te
zetten. Afgelopen schooljaar was
Nick al werkzaam bij ons op dinsdag
en donderdag.
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Schoolfotograaf
Volgende week donderdag komt
de schoolfotograaf. De
informatiebrief is bijgevoegd.
U kunt zich vanaf vandaag
inschrijven voor de broer/zus
foto’s. Deze foto’s worden
donderdag 12 sept. vanaf 14.30
uur gemaakt. De lijsten liggen in
het kantoor van juf Linda.
Deze foto’s zijn bedoeld voor
gezinnen waarvan
zoon(s)/dochter(s) nog niet op
school zitten, op een andere
school zitten of al van school af
zijn. Alle broertjes/zusjes die in
groep 1 t/m 8 zitten, worden
tijdens schooltijd samen op de
foto gezet.
Rots en Water lessen
De kinderen van groep 3 t/m 8
krijgen dit schooljaar 9 lessen Rots
en Water. Deze lessen worden
gegeven door juf Gitta, zij heeft
hiervoor de training gevolgd.
Rots en Water is een
weerbaarheidstraining met
uitdagende fysieke oefeningen die
ingezet worden om nieuwe
vaardigheden te leren. Rots staat
voor de kracht in jezelf en je eigen
weg gaan. Water staat voor hoe je
in verbinding staat met je
omgeving. Er wordt gewerkt aan
het vergroten van sociale
vaardigheden, weerbaarheid,
samenwerking, zelfkennis,
zelfreflectie en zelfvertrouwen.
Het doel is om eigen gedrag beter
te leren begrijpen en sturen.
Sterker in het leven staan door het
vergroten van zelfbeheersing,
zelfreflectie en zelfvertrouwen.
Schilderwerkzaamheden
De schilderwerkzaamheden zijn in
de zomervakantie gestart. Zoals u
kunt zien is het schilderwerk nog
lang niet klaar en wordt er de
komende tijd doorgewerkt. De
school zal er steeds ‘frisser’ uit
komen te zien.

BELANGRIJKE DATA
9, 11 en 12 september
Startgesprekken groep 1 t/m 8
12 september
Schoolfotograaf
20 september
Speelgoedochtend groep 1/2
23 september
MR vergadering 20.00 uur
2 t/m 11 oktober
Kinderboekenweek
21 t/m 25 oktober
Herfstvakantie
28 oktober
Studiedag, alle kinderen vrij
--------------------------------------------HVO groep 5 t/m 8
De HVO lessen voor de kinderen van
groep 5 t/m 8 kunnen begin van dit
schooljaar niet starten. In de eerste
schoolweek kregen wij door dat de
nieuwe leerkracht voor langere tijd
ziek is. Er wordt druk gezocht naar
een vervanger. Zodra er iemand
gevonden is, wordt u op de hoogte
gesteld.
AVG brief inleveren
Mocht u de brief nog niet ingeleverd
hebben bij de leerkracht, dan graag
z.s.m. retourneren. U geeft onder
andere toestemming voor de
schoolfoto’s. Indien wij de brief niet
ontvangen hebben, mogen wij
volgens de AVG regelgeving uw kind
niet op de klassenfoto laten zetten.
Fruitdagen
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn
fruitdagen. Wilt u deze dagen uw
kind(eren) fruit meegeven als
tienuurtje.
Luizencontrole
In verschillende groepen zijn tijdens
de luizencontrole bij de kinderen
neten geconstateerd. Wilt u uw kind
de komende tijd regelmatig thuis
controleren? Indien u luizen/neten
ontdekt, dan z.s.m. behandelen en
graag de leerkracht informeren.

