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Contact met de leerkracht
I.v.m. corona en de voorgeschreven maatregelen is momenteel de inloop ’s morgens niet
mogelijk. Toch vinden we het contact met ouders erg belangrijk. Alle leerkrachten lopen na
schooltijd even mee naar buiten. U kunt dan altijd even terecht voor een korte vraag. Wilt u
graag een gesprek met de leerkracht, belt u dan even naar school of neemt u contact op via
SchouderCom voor het maken van een afspraak. We maken graag tijd voor u vrij.
Informatieavond
Dit schooljaar vindt de informatieavond verspreid over week 37 plaats. Op deze manier
kunnen we voldoen aan de coronavoorschriften. Als u zich heeft opgegeven, heeft u
vanmorgen via SchouderCom het tijdstip ontvangen waarop u in het lokaal van uw kind
wordt verwacht. Ondanks de voorschriften hopen we u dit schooljaar vaak te ontmoeten bij
schoolse aangelegenheden.
Meester- en juffendag
Op woensdag 30 september staat de meester- en juffendag
gepland. I.v.m. corona hebben we ervoor gekozen om geen
schoolbrede activiteiten op te zetten. Iedere leerkracht viert
zijn of haar verjaardag met de groep in de eigen klas. U ontvangt
groepsleerkracht binnenkort informatie over deze dag.

van de

Tussendoortje ochtendpauze
In de ochtendpauze nemen de kinderen iets te eten en te drinken mee.
We willen
graag een gezonde leefstijl stimuleren. We vragen u daarom de kinderen alle dagen gezonde
tussendoortjes mee te geven, zoals fruit, groente of een boterham.
Cito toetsweken
In de periode van 7 t/m 18 september worden de Cito-toetsen van juni vorig schooljaar
afgenomen in groep 2 t/m 8. Cito heeft hier een normering bij gemaakt. Tijdens de
10-minutengesprekken zullen we u op de hoogte stellen van de resultaten.
Verlof
Wanner u verlof wilt aanvragen buiten de vakanties om, dient u ruim van tevoren contact
op te nemen met de locatiedirecteur Sandra Klemens. U kunt verlof aanvragen wanneer u
een gegronde reden hebt. Wij mogen bijvoorbeeld geen verlof verlenen om eerder op
vakantie te gaan in verband met te verwachte drukte of bij een goedkopere aanbieding.
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10-minutengesprekken
Op maandag 5 en donderdag 8 oktober staan de 10-minutengesprekken gepland. Op
maandag 28 september ontvangt u een briefje op welke dag en tijd u op school wordt
verwacht. Dit eerste gesprek is bedoeld als kennismaking met de leerkracht en vooral te
praten over de start van het schooljaar en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.
Schoolgids
Via SchouderCom heeft u inmiddels de schoolgids digitaal ontvangen. Nieuwe gezinnen
hebben de schoolgids ook op papier ontvangen. Wilt u toch graag een exemplaar op papier?
Neemt u dan even contact op met de groepsleerkracht. De schoolgids is ook te vinden in
SchouderCom en op de website.
Creatieve vakken
Met ingang van dit schooljaar worden de
creatieve vakken op een andere manier
aangeboden dan voorheen. We zijn gaan werken
met ‘Crea in een notendop’. Dit is geen nieuwe
methode maar een leerlijn voor beeldend
onderwijs waarin technische vaardigheden en
doelen voor beeldende onderwijs aangeboden
worden voor groep 1 t/m 8. Zo maken de
kinderen kennis met allerlei domeinen op het
gebied van handvaardigheid, tekenen, textiel en
nieuwe media. Alle lessen zijn opgebouwd
volgens het 5-stappenplan: beschouwen, bedoeling, bedenken, beleven en bespreken.
Tijdens de informatieavond zullen we u hier meer over vertellen.
Traktaties
Als uw zoon/dochter jarig is, is het natuurlijk feest. Ook op school besteden wij daar
aandacht aan. Trakteren hoort daarbij. We willen u wel verzoeken dit beschaafd te houden.
Kinderen zijn vaak al blij met iets klein. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei
voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot zijn.
Neem bij het bedenken van traktaties de volgende punten mee:
• Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is (één is genoeg en klein is oké).
• Kies bij voorkeur een gezonde traktatie.
• Denk eens aan niet eetbare traktaties.
Streetwise
Morgen staat Streetwise op het programma. De
kinderen van groep 7/8 hebben de fiets nodig voor hun
programma. We hopen op droog weer zodat de
kinderen een fantastische ochtend beleven.
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Datum
2 sept
7 sept
9 sept
10 sept
7 – 18 sept
21 sept
30 sept

5 okt
6 okt
8 okt
12-16 okt
19 okt
21 okt
26 okt

Activiteit
Streetwise groep 1 – 8
Informatieavond groep 2 en groep 3-4
Informatieavond groep 1 en groep 5-6
Informatieavond groep 7-8
Cito toetsweken groep 2 - 8
MR-vergadering
Meester- en juffendag
Start KBW
Or-vergadering
Dag van de leerkracht
10-minutengesprekken
Nieuwsbrief
10-minutengesprekken
Herfstvakantie
Daltonvisitatie
Hoofdluiscontrole
Voorleeswedstrijd

Let op: alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de huidige ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 6 oktober 2020.
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