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INFORMATIEBULLETIN
Agenda:
12/09 Informatieavond
19:30-21:00 uur
18/09 Alle kinderen vrij
(Jaarmarkt)
20/09 Fietslessen BB
26/09 Inloopmoment OB
14:00-14:45 uur
27/09 Sportdag
01/10 Inschrijven
10-min.gesprek.
03/10 Montestory
04/10 Geledingenavond

De komende periode
zijn jarig:
September:
06 Yoni Derksen
08 Sheany Melfor
10 Feline Wesselius
10 Viggo Wesselius
17 Celine Koolwijk
21 Carmen Prosman
22 Ibtissam Dadou
22 Dominik
Steenvoorden
23 Julia Čmilňákóvá
24 Seppe Borst
24 Aya Chemlali
25 Milan Lette
29 Ryan Blom
30 Sterre van Es
Oktober:
01 Nick van der Heijde
Van harte gefeliciteerd!
Jaargang 36
Nummer 16
Donderdag
5 september 2019

Informatieavond
In het activiteitenrooster heeft u ook kunnen lezen dat er op donderdag 12 september een informatieavond gehouden wordt.
Deze avond staat in het teken van de actiepunten die wij als school voor komend
schooljaar opgesteld hebben met de bijbehorende toelichting. Deze actiepunten zijn
Frisse start
op klassen-, bouw- en schoolniveau. Verder
Wat leuk om alle kinderen en ouders in
is er gelegenheid tot het stellen van vragen
goede gezondheid en met frisse moed weer
aan mij en de leid(st)ers van uw kind(eren).
op school te zien! Speciaal welkom aan de
Het programma ziet er als volgt uit:
nieuwe kinderen en ouders die zich bij onze
school aangesloten hebben.
19:15-19:30 Inloop met koffie/thee
De kinderen zijn in de laatste weken van het
19:30-20:00 Presentatie Gregory
afgelopen schooljaar al
20:00-20:15 Pauze + Inloop klas van uw
komen wennen, maar
kind(eren)
zo'n 'echte' start blijft
20:15-20:45
Presentatie in de klas van uw
spannend. Het maakt mij
kind(eren) door de leid(st)ers
trots om te zien, merken
20:45-21:00
Mogelijkheden tot het bezoe
en te horen hoe goed de
ken van een andere klas
kinderen elkaar opvanGeen
centrale afsluiting
gen. Zonder stimulans van ons als leid(st)ers
worden de nieuwe kinderen wegwijs gemaakt in de klas en worden ze opgenomen Ik hoop u allen te mogen begroeten op dein de groep. Een compliment waard! Ik hoop ze avond!
dat onze ouders hetzelfde doen bij de nieuwe ouders, zeker gezien het feit dat het voor Gym
ouders vaak nog spannender is dan voor de De kinderen hebben deze week ook weer
voor het eerst gym gehad.
kinderen.
Het team heeft hard gewerkt om het onderwijs aan uw kind(eren) weer op een goede
manier te gaan verzorgen. Afgelopen vrijdag
zijn wij het schooljaar al goed begonnen met
het eerste deel van een workshop om de
lessen aan de kinderen nog boeiender, leuker, beter en spannender te maken. Wij
hebben er zin in, we hopen de kinderen ook.
Naast het leren in de klassen wordt er ook
dit schooljaar een breed aanbod aan activiteiten aangeboden. U zal binnenkort vanuit
de verschillende bouwen geïnformeerd worden over die activiteiten en de hulp die we
daarbij van u vragen. In het activiteitenrooster heeft u al wat activiteiten gezien, wellicht heeft u ruimte in uw agenda om die
data te helpen.

Ook dit schooljaar worden de lessen verzorgd door Beweegpartners in de persoon
van Robert-Jan van der Meulen. Voor de
bovenbouwers is het belangrijk dat zij om
uiterlijk 08:20 aanwezig zijn bij de gymzaal,
zodat de les op tijd kan starten. Voor alle
kinderen is het belangrijk dat de gymspullen in orde zijn. Dit betekent goede gymschoenen, een handdoek voor na het douchen en vooral dat de gymspullen meegenomen worden naar school. Mocht uw kind
onverhoopt een keer niet kunnen gymmen,
dient u dit schriftelijk door te geven aan de
leid(st)er. Uw kind wordt dan opgevangen
in een andere klas binnen de bouw.

Wij zoeken:
Bibliotheekmedewerker
Hulp bij
rekensprint en
lezen midden– en
bovenbouw op dag
naar keuze
Reserveouders
overblijf
Tuinhulp
Luizenpluizers
voor de bovenbouw

Geledingenavond
Wij zijn heel dankbaar voor alle hulp die wij
van ouders krijgen! Begeleiding tijdens de activiteiten, ondersteuning tijdens sportdagen,
rekensprint, lezen, noem maar op. Ook de
overblijf, die zich iedere grote pauze inzet om
alle kinderen op een goede manier te laten
overblijven, is ontzettend waardevol.
Naast deze hulp bestaan er ook officiële geledingen binnen een school; MR, EC en
team. Zij worden middels een geledingenavond bedankt voor hun inzet. Op vrijdag 4
oktober is de geledingenavond.
Wens
Ook dit schooljaar hoop ik dat we de lijnen
kort kunnen houden en dat we als gezamenlijke opvoeders het belang van uw kind(eren)
voorop stellen. Samen gaan we er weer een
fijn schooljaar van maken.
Met vriendelijke groet,
Gregory Grampon - directeur

Nieuws uit de OB
Het was fijn om alle kinderen weer te zien na
zo'n lange vakantie! Een aantal kinderen
startte aanvankelijk nog wat verlegen en afwachtend, inmiddels voelt het voor veel kinderen weer veilig en vertrouwd en lijkt iedereen zijn/haar plekje in de groep te vinden.
Het is prettig dat u uw kind zelfstandig naar
binnen laat komen. Zo kunnen wij alle kinderen gelijk zo goed mogelijk zien en helpen
waar dit nodig is. Na schooltijd bent u allen
van harte welkom in de groep(en) van uw kind
(eren), ook al zijn de betreffende leerkrachten
daar niet. Als het goed is, kan uw kind u van
alles vertellen over de werkjes in de klas.
Mocht u het prettig vinden even met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd
na schooltijd bij ons terecht. Indien het niet
schikt, maken wij graag een afspraak met u op
korte termijn.
Eerder deze week heeft u informatie ontvangen over ons kosmische thema “Waar mensen
wonen”. Mochten de kinderen hierover nog
voorwerpen, boekjes of kaarten van thuis willen meenemen dan mag dat.
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Ook zijn wij bezig met het maken van een collage
van de huizen van alle kinderen. Foto’s van de kinderen thuis (met of zonder Flip de beer) zijn heel
welkom!
Indien de kinderen willen, mogen zij ook
een plantje meenemen, waarvoor zij
zelf dit schooljaar kunnen zorgen. Tot
slot willen wij u vragen, mocht dit nog
niet zijn gebeurd, uw kind de luizenzak mee te geven naar school.
Voor verdere informatie nodigen wij u graag van
harte uit, op de informatieavond van 12 september.
Ook bent u 26 september van 14:00-14:45 uur welkom op het inloopmoment van de onderbouw. Op
deze momenten, welke wij 6 keer aanbieden dit
schooljaar afwisselend op de dinsdag- en donderdagmiddagen, kunt u de groepen van de onderbouw aan het werk zien.

Nieuws uit de MB
Welkom in de vernieuwde middenbouw!
Na een overgangsjaar waar groep 3 in één
groep zat, draait de middenbouw vanaf dit schooljaar met drie groepen 3, 4 en 5. Dat betekent dat
niet alleen groep 3, maar dit jaar ook de meesten
uit groep 4 en een aantal uit groep 5 een nieuw
plekje in de bouw hebben gekregen. Een spannend
begin dus! We zijn blij met de start die we hebben
kunnen maken en zijn dankbaar voor de hulp van
ervaren kracht Lilian. Leuk als u na schooltijd even
langskomt om te kijken in de klas, zo kunnen wij
korte lijntjes houden en kennismaken met alle
nieuwe gezichten. Graag zien wij u ook allemaal op
de informatieavond 12 september, waar we u zo
veel mogelijk inzicht proberen te geven in het reilen en zeilen van de middenbouw. Tevens ontvangt
u aanstaande vrijdag een mail met daarin alle data
waarop wij uw hulp goed kunnen gebruiken. Wilt u
deze beantwoorden, zodat wij onze jaarplanning
rond kunnen maken. We zien het komende schooljaar met vertrouwen en veel enthousiasme tegemoet!
Schoolmelk
Is uw kind dit schooljaar in groep 5 gestart? Dan
attenderen wij u er graag op dat wanneer uw kind
tijdens de lunch schoolmelk drinkt, u zelf aan Campina dient door te geven dat uw kind voortaan ook
op vrijdag melk moet krijgen. Als u dit nog niet
heeft gedaan denkt u er dan aan om uw kind vrijdag ook voor de lunch drinken mee te geven?

Wij zoeken:

Nieuws uit de BB
KOO
De komende 6 weken werken we in de bovenbouw aan het thema “Pruiken en revoluties”.

Bibliotheekmedewerker
Hulp bij
rekensprint en
lezen midden– en
bovenbouw op dag
naar keuze
Reserveouders
overblijf
Tuinhulp
Luizenpluizers
voor de bovenbouw

De kinderen leren dan onder andere over Eise
Eisinga, de slavernij en
Napoleon.
Aan het eind van deze
periode zullen de kinderen hier ook een overhoring over krijgen. Dit jaar werken we verder
aan de onderwerpen “Architectuur en bouwstijlen”, “Religies en gewoonten”, “Burgers en
stoommachines”, “Tijd van de oorlogen” en
“De puberteit”. Mocht u over één van deze
onderwerpen kennis hebben en dit willen delen met de kinderen, dan kunt u dit via een
mail aan ons doorgeven. Het is voor de kinderen altijd leuk om een gastles te krijgen.
Beste ouders,

Ik ben Linda van Dam en ben in februari 2019
begonnen met de PABO-opleiding aan de Hoge School in Leiden.
Vanaf de zomervakantie loop ik een half jaar
lang, tot februari 2020, iedere dinsdag stage in
groep G. Ik kan al zeggen dat uw kinderen,
mijn mentor Judith en het schoolteam mij een
warm welkom hebben gegeven. Ik kijk dan
ook uit naar de komende maanden en hoop
veel van uw kinderen te kunnen leren.
Groet,
Linda.
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