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Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•
•
•

Ma 17 herhaling dag Poetsbus
Frisse startbijeenkomsten in week van 17 t/m 21 september in de ochtenden
Do 20 september studiedag
Startgesprekken week van 24 t/m 28 september
Ma 1 oktober koffie inloop met directie
Kinderboekenweek 3 t/m 14 oktober
Wo 17 oktober afsluiting Energieproject Slim Opgewekt
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober

Social schools nieuw dit schooljaar
De kop is er weer af. De eerste week zit
erop en u ontvangt de eerste
nieuwsbrief van dit jaar voor de laatste
maal
via
digiDuif.
Een
van
de
vernieuwingen die dit jaar ingevoerd worden.
Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.
Maandag gaan we over op Social schools.
De voorbereidingen zijn klaar. We gaan er vanuit dat de migratie dan ook goed gaat verlopen.
Naast algemene berichten van de school ontvangt u via de app specifieke informatie over
de groep van uw kind. Wanneer vindt er een toets plaats? Is er mogelijk een andere leerkracht
aanwezig en andere informatie die belangrijk is voor u? De wekelijkse doelen treft u dus niet
langer aan in de nieuwsbrief.
Het intekenen voor ouderhulp, oudergesprekken etc. zullen ook via deze app gaan
plaatsvinden. Ook de schoolkalender is zichtbaar. De nodige inloggegevens ontvangt u
maandag op papier via uw kind van ons. Wij willen u vragen deze link na ontvangt direct te
activeren. U kunt meer lezen over de inhoud door het volgen van onderstaande link.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmWc9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?start=false&loop=false&de
layms=3000&slide=id.g382e06d821_0_1

Vreedzame school
In alle groepen zijn de lessen van de nieuwe methode voor
sociale emotionele ontwikkelingen ‘de vreedzame school’
gestart. Alle teamleden zijn in de vakantie gestart met een training
om deze methode goed in te bedden in de school. Gezamenlijk
worden de regels in de klas en de afspraken met de kinderen gemaakt.
Geregeld krijg u meer informatie waardoor de inhoud en de betekenis van
deze methode voor u ook meer inhoud krijgt.

Lijn 3 leesmethode in groep 3
De kinderen in groep 3 hebben allemaal kennis gemaakt met
buschauffeur Ben. De chauffeur van Lijn 3 die hen dit jaar voor
het eerst op weg helpt om het lezen onder de knie te krijgen.
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LED verlichting in de school
Naast methodisch is er ook fysiek weer flink aan de school
gewerkt de afgelopen vakantie. Na de plaatsing van de
zonnepanelen in juni vorig jaar is nu alle verlichting in school
vervangen door hele moderne LED verlichting. Vanaf groep 3
krijgen de klassen ook nog een EduCube waarmee de intensiteit en de
soort verlichting die in de klas nodig is bestuurd kan worden.

Frisse start van 8.30 tot 8.50 verdeeld over diverse dagen
Het doel van deze bijeenkomst is om elkaar(leerkracht, kind & ouders), de methoden en de
klas te leren kennen. Ook de informatiekaart van de klas uitgedeeld op dit moment uitgedeeld.
We hebben gemerkt dat bij de frisse start vorig jaar (de kennismaking van ouders, kinderen en
de klas) de tijd direct na schooltijd niet handig bleek voor velen om hierbij aanwezig te kunnen
zijn. We hebben daarom besloten dit jaar de frisse start direct bij aanvang van de school plaats
te laten vinden van 8.30 tot 8:50 uur. We hopen dat u dit met uw werkgever kunt regelen dat
u hierbij aanwezig kunt zijn.
Er is een schema gemaakt waardoor u, als u meerdere kinderen op school heeft in de
gelegenheid bent bij nagenoeg allen deze bijeenkomst bij te wonen. Dit is voor een zestal
gezinnen helaas niet mogelijk gebleken. U zult een keuze tussen een van de groepen moeten
maken. Nogmaals hopen we dat u aanwezig kunt zijn, de informatiekaarten worden in ieder
geval eenmalig aan alle kinderen meegegeven.
Maandag 17 september
Dinsdag 18 september
Woensdag 19 september
Donderdag 20 september
Vrijdag 21 september

groep 8a (Caroline / Nanda), 7/8b (Merel), 3a (Eelkje), 1/2a
(Aranka / Mirja) en 1/2b (Ina)
groep 6a (Karen / Myrna), 3b (Sara / Marloes)
groep 4a (Yvonne / Stephanie), 4/5b (Rachel),
5a (Emma Joke)
geen klas in verband met de studiedag
1/2c (Yvonne / Yvonne), 6b (Hester / Simone), 7a (Brigitte / Inge)

Muziekimpuls - Muzieklokaal
Dit jaar krijgen alle groepen om de week les van
een vakleerkracht in het kader van muziekimpuls
muziekles. Juf Anna (vakdocent muziek)
begeleidt de leerkrachten om na twee jaar
zelfstandig kwalitatief goede muzieklessen te
geven. Daarnaast vindt er een samenwerking
plaats met ‘Popschool Yoursong’ uit Sint
Pancras. Zij zullen kinderen begeleiden in het
aanleren van het bespelen van een instrument.
Dat juf Anna er helemaal zin in heeft, heeft u
kunnen zien op de Facebook pagina van de
school! Er zijn een aantal instrumenten
aangeschaft en een deel van de meester
Ceeszaal is ingericht om muziek te gaan maken!

Schoolfoto’s nog steeds te bestellen
De foto’s die in de laatste weken van het schooljaar gemaakt zijn, zijn nog steeds bij te
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