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Nieuwsbrief augustus-september 2018
De zomervakantie is ten einde. Hopelijk heeft u met uw gezin genoten van
de vakantie en de accu weer op kunnen laden. De kinderen zijn weer
enthousiast begonnen aan dit nieuwe schooljaar. Samen met u willen wij er
weer een mooi schooljaar van maken. We gaan ons best doen om uw
kind(eren) weer een stukje wijzer te maken op allerlei gebied.
Welkom nieuwe leerlingen
In augustus-september komen Angelina Schneider en Pim van Kersbergen
(groep 1), Mylan de Wild (groep 3), Jordey van Roosmalen (groep 4),
Ryanne van Roosmalen (groep 5), Isabella Barrow (groep 5), Thomas
Leendertse (groep 6), Deliviano Mora (groep 5) en Gulliano Mora (groep 8)
voor het eerst naar school.
We wensen Angelina, Pim, Mylan, Jordey, Ryanne, Isabella, Thomas,
Deliviano en Gulliano een fijne schooltijd toe op onze school.
Juf Nienke komt het team versterken
Juf Nienke Pertijs komt op de dinsdagen en woensdagen meneer Bart
vervangen. Op woensdag heeft meneer Bart weer ouderschapsverlof. Op
dinsdagochtend houdt meneer Bart zich bezig met MT taken en ICT voor St.
Jozef en Aventurijn. Op dinsdagmiddag heeft meneer Bart ICT taken op
stichtingsniveau als ICT ambassadeur.
Vakadoptie van de leerkrachten alleen in groep 5 t/m 8
Tijdens de studiedag op 21 juni vorig schooljaar hebben we het besluit
genomen om groep 3-4 heel de week les te laten krijgen van juf Simone en
juf Sandra. Dit heeft te maken met het feit dat we de instructietijd voor
rekenen, taal, spelling en technisch lezen in groep 5 t/m 8 willen uitbreiden.
Hierdoor was het niet mogelijk om groep 3-4 mee te nemen in de
vakadoptie van de leerkrachten. Groep 3-4 blijft wel profiteren van de
specialisten die op school aanwezig zijn omdat zij hun expertise zullen delen
met juf Simone en juf Sandra.

Agenda
20 augustus
Eerste schooldag
22 augustus
Luizencontrole
10 september
ALV ouderraad +
Inloop/informatieavond
11 september
Inloop CJG 15.15 uur
12 september
Streetwise ANWB
17 september
Schoolreis groep 1 – 8
18 september
Studiedag; 1-8 is vrij
24 en 25 september
Kind-oudergesprekken 2-8
Oudergesprekken groep1

26 september
Kamp groep 7-8
Tijdens de studiedag op 21 juni vorig schooljaar hebben we het besluit
Kinderpostzegels groep 8
genomen om 1X per 2 jaar op kamp te gaan met groep 7 en 8 en 1X per 2
jaar een musical te houden met groep 7-8. Deze beslissing hebben we
genomen omdat we komend schooljaar slechts 5 leerlingen hebben in groep
8 en er over enkele jaren weer kleine groepen aankomen. Ook hebben we het besluit genomen om het kamp
voor groep 7-8 naar voren te halen en wel op maandag 8 oktober t/m woensdag 10 oktober. Tijdens een
schoolkamp wordt er een groepssfeer bewerkstelligd waarvan de leerkrachten en leerlingen een heel
schooljaar plezier hebben. Een bijkomend voordeel is dat het uit de heel drukke laatste periode van het
schooljaar wordt gehaald. In het schooljaar 2019-2020 zullen de leerlingen van groep 7 en 8 een
musicaluitvoering hebben. Deze musical zal wel op het eind van het schooljaar worden opgevoerd.
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Streetwise ANWB op woensdag 12 september
Als ouder uw kind veilig aan het verkeer leren deelnemen!
Kinderen doen vandaag de dag weinig ervaring op in het verkeer. De eerste jaren zitten ze vooral in de
bakfiets, het fietsstoeltje of op de achterbank. Maar u vindt het ook belangrijk dat ze zelfstandig aan het
verkeer leren deelnemen. Herkent u dat?
Om kinderen al op de basisschool beter te leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het
programma Streetwise ontwikkeld. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam
verkeerseducatieprogramma, dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van
kinderen. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de basisschool en geven verkeerstrainingen op
maat. Ook heeft de ANWB tips voor ouders, als ouder wilt u er immers ook aan bijdragen om uw kind veilig
te leren omgaan met de gevaren in het verkeer.

Groep 1 & 2: Toet toet
Het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken staan centraal. Daarnaast leer je waarom
het zo belangrijk is om een kinderzitje en de autogordel te gebruiken.
Groep 3 & 4: Blik en klik
Wat kan je zelf doen om je veiligheid in het verkeer te vergroten? Je leert onder andere veilig oversteken over een
zebrapad en tussen twee auto’s. Ook leer je begrijpen waarom je in de auto een gordel en autostoeltje moet gebruiken.
5 & 6: Hallo auto
Hallo auto leert je over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Je neemt zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mag zelf remmen! Ook het dragen van een veiligheidsgordel en wie een
autostoeltje of zitverhoger moet gebruiken komen in deze les aan bod.
Groep 7 & 8: Trapvaardig
Trapvaardig traint je in praktische fietsvaardigheid. Je fietst over een uitdagend parcours en traint moeilijke manoeuvres.
Hierin komt van alles aan bod: slalommen, over schuine stukjes fietsen en ook over je schouder kijken en je hand uitsteken
en toch rechtdoor fietsen. Ook rij je met een zware rugtas op. Hiermee bereiden we je voor op het zelfstandig fietsen naar
de middelbare school.
ALV, informatieavond en inloopavond
Op maandag 10 september starten we om 19.30 uur met de algemene ledenvergadering (ALV) van de
ouderraad. De uitnodiging voor deze vergadering zal via digiDUIF worden toegestuurd.
Rond 20.00 uur start de inloopavond voor ouders van groep 4 t/m 8.
Om 20.00 uur is er voor de ouders van groep 3 een informatief moment waarvoor wij u graag uitnodigen.
Om 20.20 uur is er voor de ouders van groep 1-2 een informatief moment gepland waarvoor wij u van harte
uitnodigen.
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Kind-oudergesprekken voor groep 2 t/m 8 en oudergesprekken groep 1
Op 24 september en 25 september vinden er in groep 2 t/m 8 kind-oudergesprekken plaats. In groep 1
worden er oudergesprekken gevoerd. Hieronder willen wij aan u uitleggen wat kind-oudergesprekken
inhouden. Kind-oudergesprekken worden ook wel driehoeksgesprekken genoemd (kind-ouder-leerkracht).
Het gesprek tussen kind, ouder en leerkracht heeft als doel:

het vergroten van de betrokkenheid, motivatie bij uw kind.
 Wij willen het kind eigenaar laten worden van zijn eigen leerproces.
 Ook willen we met deze gesprekken de onderling communicatie en samenwerking tussen ouders en
leerkrachten bevorderen.
Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot hogere (leer)resultaten bij uw kind.
Uw kind krijgt vooraf in de groep een formulier waarop hij/zij het gesprek kan voorbereiden. Het
formulier ziet er voor de onderbouw anders uit dan voor de bovenbouw. Tijdens de inloopavond zullen wij
u de formulieren laten zien die door de kinderen ter voorbereiding van het kind-oudergesprek ingevuld
gaan worden.
Hieperdepiep hoera!
Deze maand en volgende maand vieren onderstaande leerlingen hun verjaardag.
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst.
Datum
9 augustus
12 augustus
21 augustus
24 augustus
26 augustus
4 september
17 september
18 september
25 september
27 september

Groep
6
6
4
5
2
2
2
6
2
8

Naam
Ceder de Vos
Angel Kouters
Chris Veeke
Deliviano Mora
Dean van Houwelingen
Bram Veeke
Kaeley de Vos
Rick van Dijck
Marte de Vos
Dani Op den Kamp

Leeftijd
9
9
7
9
5
5
5
9
5
11
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Schoolreisje
Noordhoek, 18-8-2018
Beste ouders/verzorgers,
Op maandag 17 september a.s. gaan we weer op schoolreis.
U heeft al in onze nieuwsbrief van mei kunnen lezen dat onze school 95 jaar bestaat en dat gaan we
vieren in de Efteling!
We hebben inmiddels voldoende hulpouders, de bus is gereserveerd, de reservering bij de Efteling is
bevestigd…
Dan rest ons alleen nog om mooi weer te bestellen en een eigen bijdrage te vragen van € 15,00 per kind.
Op woensdag 29 augustus om 8.30 uur en om 12.15 uur
zitten twee mensen van de ouderraad in de aula om uw bijdrage in ontvangst te nemen.
Gelieve dit zo mogelijk gepast te betalen.
Vriendelijke groet,
De ouderraad.

