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Nieuw schooljaar

Informatieavond

Het schooljaar is alweer twee weken oud. Alle
kinderen hebben hun plekje in de klas bij de
nieuwe juf inmiddels weer gevonden. Samen
met de kinderen en u willen we er wederom
een fijn, gezellig en leerzaam jaar van maken.

De jaarlijkse informatieavond is maandag jl. door
veel ouders bezocht. Tussen de informatieblokken
van de verschillende groepen hebben we uw mening gevraagd over de diverse manieren waarop we
u als school informeren.

Vorige week heeft u, naast de controlebrief
persoonlijke gegevens, de kalender ontvangen
met daarin de belangrijke data voor dit schooljaar. Ondanks het feit dat deze kalender zorgvuldig is samengesteld kan het gebeuren dat
gedurende het schooljaar data wijzigen. Deze
worden tijdig in de nieuwsbrief vermeld.

Een eerste conclusie n.a.v. deze gesprekken is dat u
over het algemeen tevreden bent over de informatie die u ontvangt en over de manier waarop u deze
ontvangt. Er zijn praktische en bruikbare tips gegeven, want uiteraard zijn er ook zaken voor verbetering vatbaar. Binnenkort gaan we in het team in
gesprek over de opbrengsten. Uiteraard houden we
u op de hoogte.

Studiedag maandag 11 september.
Maandag 11 september heeft het team een
cursusdag. Zij gaan zich verdiepen in manieren
waarop de zelfstandigheid van kinderen vergroot kan worden. Dit met het doel hen uiteindelijk meer te kunnen betrekken bij en invloed
te kunnen geven op hun eigen ontwikkeling.
Op deze dag zijn alle kinderen vrij!

Taalpret
Is het lastig uw kind te motiveren om te lezen, of
zou u graag de woordenschat van uw kind uitbreiden? Wellicht is Taalpret dan iets voor uw kind. In
de bijlage vindt u hierover meer informatie.

GA LOZs!
Schoolfotograaf
Vorige week heeft u een mail ontvangen met
daarin informatie over de schoolfotograaf.
Even ter herinnering; de fotograaf is dinsdagochtend op school. De foto’s worden onder
schooltijd gemaakt. Heeft u ook kinderen die
niet bij ons op school zitten en wilt u wel een
broers- en zussenfoto’? Kom dan tussen 08.0008.30 uur naar de aula om deze foto te laten
maken.

Uit recent onderzoek door de GGD is gebleken dat
17 % van de 9 - 11 jarigen een vorm van overgewicht heeft in de gemeente Loon op Zand. Daarom
hebben verschillende partijen het initiatief genomen dit gezondheidsrisico aan te pakken.
Op 19 september start het programma GA LOZs!
voor deelnemers uit Loon op Zand, De Moer en
Kaatsheuvel. Hier kunnen kinderen (9 t/m 11 jaar)
samen met hun ouders aan een gezonde leefstijl
werken. Samen als gezin en groep ontdekken hoe je
met kleine stapjes een groot verschil kan maken. Zij
worden hierbij ondersteund door leefstijlcoaches
Mariet Bastiaansen en Angela van Hooft.

Ga LOZs! is een unieke gezinsaanpak in de gemeente Loon op
Zand omdat er langdurige ondersteuning mogelijk is, waarbij
zowel op beweging, voeding als gedrag wordt ingezet.
Dit programma is een samenwerking tussen de gemeente
Loon op Zand, Indigo Brabant, de Voedietist, Speel Beweeg en
Leer Kinderoefentherapie en de GGD Hart voor Brabant.
Ga LOZs! Is kosteloos voor gezinnen. Voor deelname wordt
wel gebruik gemaakt van de fysiotherapievergoeding uit de
basisverzekering.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar Mariet
(m.bastiaansen@indigobrabant.nl) of Angela
(a.vanhooft@indigobrabant.nl).
Zij nemen daarna contact met u op voor deelname aan Ga
LOZs!.

Staking 5 oktober?
Maandag a.s. wordt er op bestuursniveau besloten of de Leerrijkscholen op 5 oktober deel gaan nemen aan de landelijke
stakingsdag. Uiterlijk dinsdag hoort u van ons of dit daadwerkelijk gaat gebeuren.

Belangrijke data
11 september: studiedag team, alle kinderen vrij
12 september: schoolfotograaf
20 september: vergadering oudervereniging

