SEPTEMBER 2017

De eerste schoolweek zit er al weer bijna op.
Maandag zijn alle kinderen over de rode loper binnen gekomen. Een frisse start in een nieuw lokaal
met, voor de meesten, een nieuwe meester of juf. We maken er een fijn schooljaar van.

Welkom op school
In groep 1-2 zijn twee nieuwe kinderen gestart. Storm en Yassir. We wensen ze een hele fijne
schooltijd, vol met fijne ervaringen en mooie vriendschappen.

Storm in groep 1-2 bij juf Anne-Marie. Yassir staat nog
niet op de foto. Hij was ziek.

Verwachtingsgesprekken
We starten dit schooljaar met een gesprek tussen u als ouder en de leerkracht. We noemen dit niet
voor niets het verwachtingsgesprek. U kent u kind het beste. Samen met de leerkracht bespreekt u de
ontwikkeling en de verwachtingen voor het komende schooljaar. De leerkracht houdt met uw kind een
kindgesprek onder schooltijd. De doelen die uw kind heeft gesteld in het kind(ouder)gesprek in juni
zijn hierbij het uitgangspunt. Op donderdag 31 augustus wordt, in het ouderportaal, de uitnodiging
voor deze gesprekken gezet. U kunt tot en met 4 september reageren.
Op 11 september is de informatie-avond samen met de OR. Naast het kennismaken met de leerkracht
is er dan ook een informatieronde over de verwachtingsgesprekken, de kind-oudergesprekken en het
portfolio.

Informatie-avond met OR
De informatie-avond op maandag 11 september ziet er als volgt uit:
o 19.30-20.00 uur: OR jaarvergadering in de hal. Voorstellen van de nieuwe groepsouders. Voor
groep 6 heeft zich nog niemand kandidaat gesteld. In de bijlage vindt u de vacature.
o 20.00-20.30 uur: eerste ronde PowerPoint over gesprekken en portfolio in de hal door Wilma.
eerste ronde groepsinformatie: iedere leerkracht ontvangt in het eigen lokaal
de ouders.
o 20.30-21.00 uur: tweede ronde groepsinformatie
o 21.00-21.30 uur: tweede ronde PowerPoint over gesprekken en portfolio in de hal
U kunt op twee momenten de groep van uw kind(eren) bezoeken. Het is voornamelijk het
kennismaken met de nieuwe leerkracht, wat korte informatie en er is gelegenheid voor het stellen van
vragen. De inhoudelijke groepsinformatie vindt u op de website.

Jeelo
Vrijdag 1 september start het eerste Jeeloproject Leren voor later. In dit project staat het begrip
‘ontwikkeling’ centraal. Mensen ontwikkelen zich persoonlijk, maar ook de samenleving ontwikkelt
zich. Bij ontwikkeling is reflectie op jezelf en op het verleden erg belangrijk. Leerlingen leren dat je
vooruit komt door stil te staan, terug te kijken en daarvan te leren. Bij de start van het project brengen
de leerlingen hun talenten in kaart. Hoe kun je je talenten inzetten om jezelf en de maatschappij te
verbeteren? Aan het einde van het project laten ze hun talenten zien.

Gezonde voeding
Wat fijn dat er zoveel kinderen een gezonde broodtrommel
mee naar school brengen en om 10.15 uur groenten of fruit
bij zich hebben.
We weten allemaal dat gezonde voeding bijdraagt aan een
goede ontwikkeling van kinderen. En daarvoor hebben we
de hulp van u als ouders/verzorgers nodig! Dat betekent
onder andere dat wij vragen:

o

een gezonde pauzehap mee te geven: groente en/of fruit

o

gezond eten voor in de lunchpauze in de broodtrommel te doen: brood (het liefst bruin of
volkoren brood) met beleg

o

water of halfvolle melk mee te geven. Pakjes en flesjes frisdranken en vruchtensappen
bevatten namelijk erg veel suiker. Uw kind kan op school gratis thee krijgen (ze moeten dan
zelf een beker meebrengen) En het is mogelijk een abonnement op schoolmelk af te sluiten.

o

traktaties klein en niet te calorierijk te maken. Niet-eetbare traktaties vinden we een leuk
alternatief.

In week 39 doen we mee aan de week van de pauzehap voor groep 5 tot en met 8. Dit is een
lesprogramma waarbij kinderen leren wat een gezonde pauzehap is.

Schoolmelk
Op maandag, dinsdag en donderdag is het mogelijk om een abonnement te nemen op schoolmelk.
De kinderen krijgen dan tijdens de lunchpauze een pakje gekoelde melk. De overheid heeft de
subsidie verhoogt. Daarom is, vanaf dit schooljaar, de prijs van schoolmelk met 25% verlaagd. Voor
meer informatie https://www.schoolmelk.nl/

Op dit moment loopt er een proef met Gynzy. Leerkrachten maken in de lessen gebruik van deze
digibordsoftware om hun lessen te verrijken.
In sommige groepen hebben de kinderen toegang tot de website Gynzy Kids. Zij krijgen meer
informatie hierover per brief mee naar huis.
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september
Opening Jeelo: Leren voor later

Jarig

Jesse groep 1-2
Faas groep 8
Fleur groep 5
Informatie-avond met OR 19.30 uur
Hercontrole luizen

Mark groep 7
Tom groep 6
Bram groep 4

Verwachtingsgesprekken
Verwachtingsgesprekken
Verwachtingsgesprekken

Sander groep 1-2
Mirre groep 1-2
Floor groep 6

Week van de pauzehap groep 5-8
MR 19.30 uur
Sim groep 3
Proefles slagwerk groep 5-6
Floor groep 3

Belangrijke data in oktober 2017:
3 oktober 19.30 uur: voorlichtingsavond Vormsel groep 7-8
4 oktober krachtgroep en afsluiting Jeelo 1
5 oktober: dag van de leraar
6 oktober viering groep 7
Herfstvakantie van 16 tot en met 20 oktober

NIEUWS UIT DE OMGEVING
Kinderdagverblijf: De Toverboom

Peuteropvang De Dribbelaartjes
De komende weken staat het thema Verkeer centraal. We zijn bezig om het verkeerslabel: “Groen
Licht” te behalen.
In het kader daarvan is er op maandag 18 september van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond
voor alle ouders en andere belangstellenden over verkeersopvoeding van jonge kinderen. Anouk
Brouns (adviseur leren en veranderen bij Edux) leidt deze avond. U bent van harte welkom.

