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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Nieuw schooljaar
Na een heerlijke vakantie mogen we a.s. maandag weer starten met het nieuwe schooljaar! Wij
hebben er weer enorm veel zin in! De klassen zijn al ingericht, de 1e vergadering is achter de rug.
Vanaf 8.15 zijn alle kinderen weer van harte welkom op het schoolplein. Dan zal ook de deur open
worden gedaan. Voor 8.15 kunt u dus nog niet naar binnen toe.
Kinderen van groep 1, 2 en 2/3 mogen binnengebracht worden en de kinderen van groep 4 t/m 8
blijven nog lekker buiten spelen tot de bel gaat. De tassen van groep 4 kunnen in de daarvoor
bestemde manden gedaan worden bij de ingang van de deur. De oudere kinderen houden de tassen
bij zich.
We wensen de nieuwe kinderen die vanaf maandag bij ons op school komen een hele fijne schooltijd
toe bij ons op school. Welkom!!
Plannen komend schooljaar
We zetten komend schooljaar veel in op De Vreedzame school, BLP, bewegend leren en
leesonderwijs, daarnaast gaan we ook aan de slag met programmeren.
Gegevens
In het kader van de privacywet zult u volgende week weer een formulier meekrijgen via uw kind waar
u op kunt aangeven of uw kind wel of niet op de foto, website etc mag. Dit is een nieuw document
die niet meer jaarlijks gevraagd zal worden, maar wel bijgesteld kan worden op het moment dat u
een andere keuze wilt maken. Daarnaast willen we natuurlijk even alle gegevens nagaan en
actualiseren. Ook het medicijn gebruik i.v.m. overblijven zit in dit document.
Gymnastiek
Het gymrooster voor de groepen 2/3 t/m 8 voorkomend schooljaar is als volgt:
Groep 2/3, 4 en 5 op maandag en donderdag en groep 6,7 en 8 op dinsdag en vrijdag. Op dinsdag en
donderdag worden de toestellessen gegeven door Sientje en de spelles wordt door de eigen
leerkracht gegeven.

A.s. maandag moeten de kinderen van groep 2/3, 4 en 5 dus meteen al gymkleding meenemen naar
school. Controleert u even of de schoenen nog wel passen? (Dit geldt dus voor de combinatiegroep
2/3 en niet voor de groep van juf Yvonne).
We gaan ervan uit dat uw kind gymkleding en gymschoenen bij zich heeft voor de gymles. Mag uw
kind niet gymmen, geef hem of haar dan een briefje mee waarin dit vermeld staat. Mocht u thuis nog
gymkleding hebben liggen die te klein is, dan zouden wij deze graag op school willen hebben om te
gebruiken als reservekleding, zodat ieder kind kan deelnemen aan de gymles. Dit geldt voor groep
2/3 t/m groep 8.

Vakanties in het nieuwe schooljaar

Herfstvakantie

19-10-2019 t/m 27-1-2019

Kerstvakantie

21-12-2019 t/m 05-01-2020

Voorjaarsvakantie 15-02-2020 t/m 23-02-2020
Paasvakantie

10-04-2020 t/m 13-04-2020

Meivakantie

25-04-2020 t/m 05-05-2020

Hemelvaart

21-05-2020 t/m 24-05-2020

Pinksteren

31-05-2020 t/m 01-06-2020

Zomervakantie

04-07-2020 t/m 16-08-2020

Margedagen:
8 november, 31 januari, 19 juni ( alleen groep 1, 2 en 2/3)
3 april alleen groep 1 en 2 ( ook de kinderen van groep 2 uit de 2/3 combinatie)
Voor de Kerstvakantie zijn de kinderen op donderdag en vrijdagmiddag eerder vrij.
4 maart alle kinderen i.v.m. studiedag Comprix
10 juni alle kinderen vrij i.v.m. planning en evaluatievergadering team
3 juli 12.30 uur uit
Er zal nog 1 margedag extra worden gegeven wanneer bekend is wanneer we de interne verbouwing
gaan doen. Deze zullen we zodra we hier meer over weten zo snel mogelijk bekend maken.
Fietsenhok

De kinderen uit de hoogste groepen zetten hun fiets achteraan in het hok neer, zodat de jongere
kinderen hun fiets vooraan neer kunnen zetten. Op het plein fietsen we niet. We lopen met de fiets
aan de hand vanaf de buis.
Rapporten
We ontvangen de rapporten weer graag zo spoedig mogelijk op school.

Traktatiebeleid/pauzehap
Wilt u eraan denken om uw kind een gezonde pauzehap mee te geven en ook met traktaties hier
rekening mee te houden.
Luizencontrole
Na iedere vakantie is er weer een luizencontrole. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind die betreffende
dag geen gel of prachtige vlechten in het haar heeft? Bij voorbaat dank.
Gymkleding
We gaan ervan uit dat uw kind gymkleding en gymschoenen bij zich heeft voor de gymles. Mag uw
kind niet gymmen, geef hem of haar dan een briefje mee waarin dit vermeld staat. Mocht u thuis nog
gymkleding hebben liggen die te klein is, dan zouden wij deze graag op school willen hebben om te
gebruiken als reservekleding, zodat ieder kind kan deelnemen aan de gymles. Dit geldt voor groep
2/3 t/m groep 8.

Kennismakingsgesprekken
Vorig jaar zijn we gestart met de kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar. Dit is
geëvalueerd en erg waardevol en dus ook dit jaar zullen we hiermee starten in week van 9 t/m 14
september. U krijgt volgende week een schema hiervan wanneer u bent ingeroosterd. Tijdens deze
gesprekken is het de bedoeling dat het een omgekeerd gesprek zal worden, waarbij u gaat vertellen
aan de leerkrachten over uw kind, uzelf en wat u belangrijk vindt voor ons om te weten en hoe u het
contact graag zou willen hebben gedurende het schooljaar. Niet de leerkracht, maar u bent dus
vooral aan zet. De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen ook meekomen om te vertellen wat ze graag
willen in dit schooljaar.
Volgende week ontvangt u het schema voor de gesprekken. Mocht u op dat moment niet kunnen
dan verzoeken wij u om onderling met een andere ouder te ruilen.

