Beste allemaal,
De vakantie zit er bijna op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft
gehad!
Afgelopen week heeft het team hard gewerkt om de lokalen en school op orde te
brengen. Daarnaast hebben we de eerste teamvergadering gehad en een
vervolg op de KiVa-training.
We kijken er naar uit alle kinderen a.s. maandag weer op school te zien!
Er zijn een aantal personele veranderingen. Zie hiervoor verderop in deze
nieuwsbrief.
Gonny van den Heuvel en Maarten Molenkamp
Belangrijke data september
03 september
Eerste schooldag, ouder(s)/verzorger(s) kunnen
tot 08.45 even mee de klas in.
005 september
Luizencontrole
110 september
Opening thema Topondernemers ´Ik, jij en wij´
11 september
Informatieavond groep 1-2 blauw, 1-2 geel en 3,
van 19.00 uur tot 20.00 uur.
13 september
Informatieavond groep 4/5, 6/7 en 7/8,
van 19.00 uur tot 20.00 uur.
17 september
Schoolkamp groep 7 en 8
Gymtijden

Woensdagochtend
Donderdagochtend
Vrijdagmiddag

: groep 3 en groep 4/5
: groep 3, groep 4/5, groep 6/7 en groep 7/8
: groep 6/7 en groep 7/8

Opmerking: Vanwege een tekort aan beschikbare ruimte in de gymzalen en om te
voorkomen dat we allerlei groepen met elkaar moeten combineren, gaat groep 3
op de woensdag gymmen in ons speellokaal en op donderdag in de gymzaal.
Gezien de grootte van de groep is de ruimte in het speellokaal voldoende om te
kunnen gymmen. Zij zullen gewoon de lessen volgen die anders in de gymzaal
worden gegeven.

O p H e t P a l e t k ome n k i n de r e n u i t de ve r f !

Personele zaken
In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over
twee nieuwe collega’s.
Juf Joyce Geraerds Thesingh gaat naast juf Renée starten in groep 1/2 geel.
Juf Jindra Lenferink start naast juf Junilla op de donderdag in groep 7/8. Juf Jindra
heeft vorig jaar al op onze school gewerkt in groep 7/8.
Daarnaast is juf Jindra op dinsdag aanwezig. Zij wordt ingezet in het kader van de
“werkdrukgelden” dat door de overheid beschikbaar is gesteld. Het team heeft
ervoor gekozen om in alle groepen af en toe te vervangen, zodat de vaste
leerkrachten die dag gelegenheid hebben andere zaken op te pakken.
In de laatste week voor de zomervakantie ontstond nog een nieuwe vacature door
het vertrek van juf Marloes. In de vakantie hebben we via een sollicitatieprocedure
een nieuwe collega kunnen aanstellen. Juf Daniëlle Rooij zal haar plaats innemen
en gaan werken in groep 4/5. Zij is er op maandag tot en met vrijdagochtend.
Helaas moeten we u ook melden dat juf Margreet niet kan starten. Zij is in de
vakantie ziek geweest, dit heeft zelfs geleid tot twee keer een ziekenhuis opname.
Inmiddels is zij thuis en heeft nu tijd nodig om te herstellen en aan te sterken. Wij
wensen haar natuurlijk veel beterschap toe en een voorspoedig herstel!
Meester Jorn Nieuwenhout gaat haar de komende periode vervangen. Betrokken
ouders zijn hierover geïnformeerd per brief. Zij worden nog verder geïnformeerd
over de vervanging.
Margedagen 2018-2019
Volgend schooljaar staan de volgende data ingepland als margedag:
 Dinsdag 9 oktober 2018
 Donderdag 6 december 2018
 Vrijdag 15 februari 2019
 Dinsdag 11 juni 2019
Schoolvakanties
Start nieuwe schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie (inclusief
Goede Vrijdag en Tweede
Paasdag
Hemelvaartsdag + dag na
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Maandag 3 september 2018
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari 2019
Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
30 -31 mei 2019
Maandag 10 juni 2019
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2019

Foto gemaild? Even ter herinnering…
Nog even ter herinnering: Neem in de vakantie deze emoticon (uitgedeeld aan de
kinderen) mee naar een leuke plek, bijvoorbeeld: op vakantie, naar het zwembad,
naar je beste vriend/vriendin, in de achtertuin enz. Maak een grappige foto met de
emoticon en stuur deze foto naar de groepsleerkracht.
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Gezonde start
De afgelopen weken is er in de groepen gesproken
over wat zij onder een gezonde school verstaan. Hier
kwamen verschillende ideeën uit voort. Onder
andere: fruit eten en water drinken,
bewegen/sporten, je prettig en veilig voelen op
school en afval scheiden. Met deze ideeën zijn we
aan de slag gegaan.
De bedoeling was om het schooljaar met zijn allen
op het plein te openen. Omdat we te maken
hebben met veel nieuwe collega’s, en de
kennismaking met de kinderen en ouders voorop
staat, passen we dit enigszins aan.
We starten gewoon in de groepen. Ouders zijn van
harte welkom om tot 08.45 uur mee te gaan de
klassen in om kennis te maken.
Later op de ochtend openen we het schooljaar
samen met de kinderen. Daarnaast wordt er in de eerste week aandacht besteed
aan de gezonde start. Hierover doen we in de eerstvolgende nieuwsbrief natuurlijk
verslag.
Informatieavonden
Ieder jaar hebben wij in het begin van het schooljaar een informatieavond. Op
deze avond krijgt u informatie over de gang van zaken in de groep van uw kind en
kunt u eventueel vragen stellen en kennismaken met de leerkracht(en) van de
groep. De informatieavonden zijn op de volgende avonden:
Dinsdagavond 11 september van 19.00 – 20.00 uur: groep 1-2 blauw, 1-2 geel en 3
Donderdagavond 13 september van 19.00 – 20.00 uur: groep 4/5, 6/7 en 7/8
Brengen van de kinderen
Dagelijks worden nog veel kinderen naar school gebracht. Om 08.25 uur gaat de
bel. Ouders van kinderen uit de groepen 1/2 mogen met hun zoon/dochter het
lokaal nog even in. Voor ouders uit de groepen 3 t/m 8 is het de bedoeling dat ze
afscheid nemen in de gang. Zo kunnen de lessen om 08.30 uur beginnen.
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Plattegrond

Zoals u op de plattegrond kunt zien gaat een aantal groepen ‘verhuizen’ naar een
ander lokaal. Dit is een bewuste keuze. Groep 3 zit nu dichter in de buurt van de
kleuters, om zo de samenwerking tussen deze groepen te bevorderen.
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