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We zijn weer begonnen!
Allereerst willen we weer iedereen hartelijk
welkom heten op school. Dit is de eerste
nieuwsbrief (in een nieuw jasje) van het jaar en
deze wordt, om niemand te missen, op papier
meegegeven. Alle toekomstige nieuwsbrieven
zullen per e-mail worden verstuurd. De nieuwsbrief
zal elke eerste dinsdag van de maand (vakanties
uitgezonderd) worden verstuurd. Zorg dus dat wij
uw juiste e-mailadres hebben!
We zijn het jaar gestart met 2 nieuwe juffen, zij
stellen zich aan u voor:
Ik ben Angèl Jansen, 36 jaar, getrouwd en
moeder van een tweeling; een jongen en
een meisje, van 4 jaar. Ik start dit jaar met
veel enthousiasme op woensdag en
donderdag in groep 7/8.
In mijn vrije tijd lees ik graag, doe ik leuke
dingen met mijn kinderen of ga ik lekker
sushi eten met vriendinnen.
Misschien hebben we inmiddels al kennisgemaakt
of heb je me zien lopen, maar kom gerust naar me
toe als je iets wilt weten. Ik heb in ieder geval
ontzettend veel zin om er een leuk, leerzaam jaar
van te maken.
Ik ben Petra Matray, 47 jaar, getrouwd en
moeder van 2 zonen van 13 en 17 jaar. In
mijn vrije tijd speel ik volleybal, doe ik aan
hardlopen en zing ik in een popkoor.
De afgelopen 19 jaar heb ik op de Veste in
Waspik gewerkt en daarvoor 7 jaar in
Dordrecht.
Vanaf dit schooljaar mag ik op de KlimOp als IB-er
aan de slag gaan, iets waar ik ontzettend veel zin in
heb. Mocht u nader kennis willen maken, loop dan
gerust binnen. Ik ben op dinsdag en donderdag op
school aanwezig.

Toestemming verlenen
Ook onze school heeft te maken met de privacywet.
Hierover heeft uw kind dinsdag een brief
meegekregen. Wilt u deze aandachtig doorlezen en
het strookje bij de leerkracht inleveren? Als gevolg
van deze wet mogen we GEEN klassenlijsten meer
uitdelen.
Wil uw kind afspreken
dan zullen er
onderling adressen en
telefoonnummers
uitgewisseld moeten
worden.

Dringende oproep
Voor dit schooljaar zijn we dringend op
zoek naar een nieuwe klassenouder voor
groep 1. Als klassenouder bent u meteen
lid van onze OV. Heeft u interesse, meldt u
dan bij Ingrid of bij een van de OV-leden.
Ook zijn we op zoek naar ouders voor de
luizenwerkgroep. Na elke schoolvakantie worden
de kinderen van alle groepen gecontroleerd op
hoofdluis. Voor de groepen 5-6 en 7-8 zijn we op
zoek naar ouders die deze taak op zich willen
nemen. Tevens zijn we op zoek naar een ouder die
de coördinatie van deze werkgroep op zich wil
nemen. Heeft u interesse of vragen wat het
inhoudt? Loop dan deze week even bij Ingrid
binnen.

Ouderportaal
Dit jaar gaan we starten met het toegankelijk
maken van het ouderportaal in ons
administratiesysteem. U krijgt daarmee inzage in de
adresgegevens en absenties van uw kind en kunt zo
ook makkelijker een wijziging kunt doorgeven.
Zodra alles gereed is, zullen we dit aan u kenbaar
maken. U krijgt dan een inlognaam en wachtwoord.
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Om deze reden geven we ook geen noodlijst meer
mee. Alle juiste gegevens in geval van nood staan
immers in ons computersysteem. Wel is het fijn om
nu in het begin van het schooljaar aan de leerkracht
door te geven of uw kind allergieën heeft of
medicijnen gebruikt.

Proefcito groep 8
13, 14 en 15 november a.s. wordt de proefcito in
groep 8 afgenomen. Dit hanteren wij als extra
meetmoment om te kijken of het voorlopig advies
hiermee overeen komt. De uitslag wordt tijdens de
voorlopige adviesgesprekken met u besproken.

Kanjers!
We werken op onze school met de Kanjertraining.
Dit is een methode voor de sociale en emotionele
ontwikkeling. De eerste weken van het schooljaar
zijn we intensief bezig om een goede sfeer te
creëren voor de rest van het schooljaar. Niet alleen
m.b.v. de Kanjertraining, ook met klassenbouwers
en het maken van afspraken.
Deze week gaan we in alle groepen een afsprakenlijst
maken. In deze afsprakenlijst laten we zien hoe we met
elkaar om willen gaan.
Alle kinderen krijgen de afsprakenlijst van de groep
mee naar huis. De leerkracht heeft deze dan al
ondertekend. Aangezien we het belangrijk vinden dat u
ook achter deze afspraken staat, vragen we u de lijst te
ondertekenen samen met uw kind.
Het is de bedoeling dat de kinderen de afsprakenlijst
vervolgens inleveren op school, dit graag uiterlijk op
vrijdag 31 augustus.
De groepsleerkrachten maken hier kopieën van om in
de klas te bewaren. Het originele exemplaar krijgt uw
kind vervolgens weer mee naar huis. In alle groepen
krijgt de afsprakenlijst een zichtbare plek.
Naast deze groepsafspraken bespreken we in alle groepen
de Kanjerafspraken. Dit zijn afspraken die voor de hele
school van toepassing zijn en aansluiten bij onze
methode. Deze hangen duidelijk zichtbaar in alle
groepen.
Verder vertellen juf Ingrid en juf Marjon in alle groepen
over hun taak als vertrouwenspersoon. Als kinderen
ergens mee zitten is het goed als ze hier met iemand
over praten. Ze kunnen bij u als ouder terecht, bij de
groepsleerkracht, maar ook bij de vertrouwenspersonen en de anti-pestcoördinator. Juf Ilonca is antipestcoördinator en zal ook in de groepen vertellen over
haar taak.
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In de school hangt een poster met de foto’s van juf
Ingrid en juf Marjon om de kinderen hieraan te
herinneren.

Naam voor de nieuwe school
Afgelopen maandag hebben de kinderen een brief
meegekregen over het kiezen van een naam voor onze
nieuwe school. We zijn heel benieuwd naar jullie creatieve
inzendingen. Houd er rekening mee dat deze voor 1
september binnen moeten zijn.

Belangrijke data
23 augustus Mad Science
3 september Infoavond
11 september studiedag, ALLE KINDEREN VRIJ
18 september Inloopspreekuur schoolverpleegkundige

