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Belangrijke data
datum
15-9
16-9
17-9
24-9
25-9

activiteit
VRIJ (studiedag)
VRIJ (studiedag)
Start schoolvoetbal
Schoolvoetbal
ouderinformatieavond

Schoolgids
Bij deze nieuwsbrief ontvang u tevens de nieuwe
schoolgids. In deze gids kunt u schoolafspraken en
procedures terug vinden. Ook staan er alle
vakanties en studiedagen in vermeld.
Kinderen ophalen na schooltijd
In de vorige nieuwsbrief heeft u onderstaand
stukje kunnen lezen:

luisteren of met een werkje bezig te zijn.
We hebben gemerkt dat deze aandacht verslapt op
het moment dat er veel ouders in de school
aanwezig zijn. Sommige ouders stonden
bijvoorbeeld bij het raam naar binnen te kijken.
Het is begrijpelijk dat u een kijkje wilt nemen in de
klas van uw kind, maar helaas werkt dit storend
voor de les.
Daarnaast is het uit veiligheidsoverweging
belangrijk om te weten wie er in de school
rondlopen. Dit overzicht kunnen we beter
bewaken als ouders de kinderen buiten ophalen.
De leerkracht ziet dan ook beter welk kind al door
de ouder is opgehaald en welk kind nog niet. Deze
leerling blijft namelijk bij de leerkracht wachten
buiten.

“Vanaf dit schooljaar vragen we ouders en
verzorgers om na schooltijd op het plein te
wachten tot de kinderen naar buiten komen. De
leerkrachten zullen de kinderen naar buiten
begeleiden. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 zullen
de hoofduitgang nemen. Oudere kinderen wachten
daar op het grote plein op jongere broertjes of
zusjes. De leerkracht van uw kind kunt u uiteraard
gewoon op het schoolplein aanschieten voor
vragen.”

Wij begrijpen dat u ook uit belangstelling de school
binnen loopt. Waarschijnlijk vindt u het ook leuk
om uw kind bezig te zien in de klas. We willen u er
dan ook op attenderen dat u tussen 08:30 en 08:45
uur van harte uitgenodigd bent om samen met uw
kind op te starten.

Een aantal ouders heeft aangegeven blij te zijn met
deze nieuwe afspraak. Ook zijn er een aantal
ouders geweest die hebben aangegeven niet goed
te begrijpen waarom deze afspraak is ingevoerd.
We zullen u om die reden wat nader informeren:

Afgelopen week zijn de startgesprekken geweest.
We hebben heel veel positieve reacties van u
gekregen! We willen u bedanken voor de
openhartige gesprekken die er zijn geweest.

Alle leerlingen hebben tot 15:00 uur les. Dit
betekent dat we verwachten dat de kinderen tot
die tijd met volle aandacht met de les bezig zijn.
We vragen onze leerlingen om aandachtig te

Ook zullen we dit jaar weer een open dag
organiseren.
Startgesprekken groot succes

Themabijeenkomsten “interactief voorlezen”

Nieuws van de TSO

Dinsdag 30 september organiseert Fadoua een
bijeenkomst over:
“interactief voorlezen”
in deze workshop leert u hoe u op een leuke
manier kunnen voorlezen aan uw kinderen. U
hoort waarom voorlezen belangrijk is voor de
ontwikkeling van het kind en voor de ouder-kind
relatie.

Vanaf dit schooljaar (augustus 2014) gaat de TSO
verder onder de naam ffpauze.nl, onderdeel van
Smallsteps. Smallsteps is de overname van
voormalig B4Kids/Estro.

Iedere dinsdagochtend worden er met ouders
verteltassen gemaakt. Een verteltas wordt naar
aanleiding van leesboeken voor kinderen gemaakt.
In een verteltas worden, naast het boek, ook
spelletjes over het thema toegevoegd.
U bent van harte welkom op de dinsdag!

Kleuters zitten vol met slimme ideeën:
Een stukje uit de kleutergroep:
Tony is net bij ons op school en moet nog een
beetje wennen in de groep van juf Fenny en
meester Imro. Op een dag is hij te laat. ‘Ja, zegt
vader hij had zijn schoenen verstopt.’

Naschoolse activiteiten
Deze week starten de activiteiten van de NSA. Er
staan weer een hoop leuke activiteiten op het
programma. Voor alle duidelijkheid: als uw kind
zich inschrijft voor meerder activiteiten is het niet
automatisch zo dat het ook voor alle activiteiten
geplaatst kan worden. Pas als uw kind een
bevestigingsbriefje mee heeft gekregen, is hij/zij
geplaatst voor een activiteit.
Er zijn in periode 1 een aantal data waarop de NSA
niet doorgaat. Noteer deze in uw agenda:
15, 16,18,19 september
13 t/m 17 oktober (vakantie)

Er verandert inhoudelijk niks aan de TSO, dezelfde
coördinator Mirelle Zijtsel en haar TSO
medewerkers blijven voor uw kinderen zorgen
tijdens de overblijf. Wel zijn er nieuwe
inschrijfformulieren en mutatieformulieren
beschikbaar. Deze zijn op te vragen bij de
administratie of bij de TSO Coördinator.
Vriendelijk groet, Diane Enthoven
Locatiemanager Smallsteps 06-15599691

De Vreedzame school
Een stukje uit groep 4/5:
“In de afgelopen weken zijn we bezig geweest met
vreedzame school blok 1. Dat ging over de
afspraken die we hadden gemaakt dat elkaar
complimenten geven. En tips geven en geen
afbrekers geven. We doen lief tegen elkaar en we
mogen niet ruzie maken conflicten mogen en ruzie
mag niet. We spelen met elkaar spelen we zijn een
vreedzame school en we bemoeien ons met onze
eigen zaken. Je moet lief tegen elkaar doen. En niet
elkaar uitschelden. Help elkaar!!!”
Nelinho groep 5

Ouderinformatieavond
We nodigen u van harte uit op onze ouderinformatieavond op donderdag 25 september
2014. Deze avond krijgt u van de leerkrachten te
horen wat er allemaal aan bod zal komen dit
schooljaar. U zult antwoord krijgen op de vragen:
Welke leerstof krijgt mijn kind dit jaar
aangeboden? Welke activiteiten staan er op het
programma? Op welke manier kan ik als ouder
thuis bijdragen aan de (school) ontwikkeling van
mijn kind? Uiteraard is er ook voldoende tijd voor
alle andere vragen die u wilt stellen.
We ontvangen u om 18:30 uur met koffie en thee.
De avond zal tot 20:00 uur duren.

