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EEN NIEUW SCHOOLJAAR!
Prachtig weer was er in de zomervakantie en hopelijk heeft ook iedereen een
mooie vakantie gehad. Met de opgedane energie gaan we er met elkaar een
heel goed schooljaar ervan maken.
Ons team is opgeladen! De afgelopen week is iedereen hard aan de slag gegaan om het nieuwe schooljaar voor de groep voor te bereiden. Gisteren en
vandaag hebben we met elkaar twee hele waardevolle dagen gehad! Een
nieuwe teamsamenstelling, elkaar leren kennen,
afstemmen met elkaar,
de neuzen dezelfde kant
op, de doorgaande lijn in
de school, hoe gaan we
met elkaar om en natuurlijk ook er voor elkaar
zijn! Het volste vertrouwen is er dat ook 20222023 een goed schooljaar
gaat worden met de kinderen, ouders en het
team

WELKOM KINDEREN A.S. MAANDAG
Maandag 22 augustus verwelkomen we de kinderen weer op school. We hopen dat zij er net zoveel zin in hebben als wij.
Dit schooljaar starten we zonder specifieke maatregelen vanwege corona. Dit
betekent dat de groepen 3 t/m 8 gewoon weer door de hoofdingang naar
binnen gaan. De groepen 1/2A en 1/2B blijven via de klassendeur naar binnengaan. En natuurlijk mogen de ouders deze eerste schooldag ook even mee
naar binnen!

MINIKALENDER
• 22 aug start schooljaar
• 22—26 aug luizenpluizen
• Vanaf 29-08 startgesprekken
• 12-23 sept koffiemiddagen
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DIGITALE JAARKALENDER
Alle activiteiten die plaatsvinden in een schooljaar worden gepland. Zo ook
voor dit schooljaar. In de digitale jaarkalender staan de data voor o.a. de
startgesprekken, de koffiemiddagen per groep, “kijkuurtje in de groep”, het
luizenpluizen, de vakanties etc.
Deze kalender staat op de voorpagina van
onze website. Mochten er wijzigingen of aanvullingen zijn gedurende het schooljaar dan
worden deze op de website ingevoerd.

CONTACT MET ELKAAR
Het contact tussen ouders—school en tussen ouders onderling van een groep
vinden we belangrijk. Dit schooljaar geven we hier op de volgende manier
vorm aan (zie ook jaarkalender):

•

koffiemiddagen: ouders van één groep zijn welkom om met elkaar koffie/
thee te drinken op school. Tijd is van 13.45—14.30; de datum staat in de
jaarkalender. De eerste koffieronde is van 12 september t/m 23 september.

•

“kijkuurtje in de groep”; 4 keer per jaar hebben we ouders van de groepen 1 t/m 4 de mogelijkheid om bij de start van de dag een uurtje in de
groep te komen kijken. Het eerste kijkuurtje is is in de week van 7 november. Van de leerkracht krijgt u later de informatie op welke wijze u
zich kunt aanmelden.

DE VREEDZAME SCHOOL
We horen bij elkaar! Maandag starten we met het eerste blok “we horen bij
elkaar”. Weer met elkaar in de groep, weer met elkaar bezig zijn, weer met
elkaar zorgen voor onze groep, weer met elkaar verantwoordelijk zijn. Hoe
we dat doen leest u in de DVS nieuwsbrief, deze is als bijlage toegevoegd.
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GYM OP KORFBALVELDEN
De sporthal wordt vanaf 1 september tot 1 oktober gebruikt als crisisnoodopvang voor asielzoekers. We kunnen om die reden geen gebruik maken van de
sporthal. De schoolsportcoördinator van de gemeente Zuidplas heeft de
Korfbalvereniging IJsselvogels benaderd; de scholen in Moordrecht kunnen in
die periode gebruik maken van hun velden. Heel fijn!

DE GEZONDE SCHOOL
Groente en fruit is niet alleen maar lekker maar ook gezond! Wij als school
vinden de gezondheid van uw kinderen net als u erg belangrijk. Het is van
groot belang dat kinderen voldoende groente en fruit van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid binnen krijgen. Dit draagt bij aan een goede gezondheid en
concentratie. Een groot deel van de dag zit uw kind op school. En ook wij zijn
er ons van bewust dat wij als school een bijdrage kunnen leveren. We hebben
besloten om het maken van tosti’s tot het verleden te laten horen.
Ook dit schooljaar mogen we weer meedoen met het schoolfruitprogramma.
Uw kind krijgt vanaf 5 september 3 keer per week fruit op school. Wij willen u
vragen ervoor te zorgen dat er tijdens het 10-uurtje alleen nog maar groente
en fruit wordt gegeten. Als alle kinderen en de leerkrachten groente of fruit
eten als 10-uurtje stimuleren wij elkaar om gezond bezig te zijn.

INFORMATIE OVER DE WERKWIJZE VAN DE GROEP
Een nieuw schooljaar, een nieuwe groep, nieuwe leerstof, wat gaat uw kind
leren, is er huiswerk en zo nog een heleboel andere vragen die u vast heeft.
Aan het einde van volgende week krijgt u een PowerPoint van de leerkracht
(en) van uw kind(eren) waarin deze informatie staat.

STARTGESPREKKEN GROEP 1 T/M 8
Vanaf 29 augustus vinden de startgesprekken plaats tussen kind, ouder(s) en
leerkracht. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht samen met uw kind en
u de wederzijdse verwachtingen en waar aan gewerkt gaat worden.
Op donderdag 25 augustus vanaf 17 uur kunt u
zich via Parro inschrijven voor het startgesprek.
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ZIEKMELDEN
Is uw kind ziek? Wilt u dit tussen 8.00—8.30 uur dan telefonisch melden. Parro is een handig communicatiemiddel maar de leerkracht is ‘s morgens met
andere zaken bezig. Zoals u weet worden kinderen gebeld als zij niet op
school zijn en er geen telefonische melding is geweest. U snapt het vast…..

COMMUNICATIE—PARRO
Communicatie tussen school en ouders vinden we erg belangrijk. Heeft u iets
te melden of te vragen…. Doe dit via Parro!
De leerkracht leest Parro frequent op zijn/haar werkdagen en zal zo spoedig
mogelijk reageren.
Wist u dat u via Parro ook de privacy voorkeuren kunt aangeven? De leerkracht weet dan of hij/zij een foto van uw kind mag delen in de besloten
Parro omgeving van de klas.

TOT A.S. MAANDAG!
Vriendelijke groeten,
namens het team
Rianne Tax
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