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Na heel veel mooie zonnige dagen zit de zomervakantie er weer op.
We hopen dat u, net als wij, kunt terugkijken op een fijne zomervakantie.
De afgelopen week hebben de kinderen genoten van bouwdorp Jesch.
Het is altijd een feestje om te zien hoe iedereen daar geniet, samenwerkt en speelt om de mooiste
huizen te bouwen.
Op school hebben we ook niet stilgezeten. De klassen zijn gepoetst en opgeruimd. Alles staat klaar
voor het nieuwe schooljaar. We hebben er zin in en gaan ons best doen om er voor alle kinderen een
fijn schooljaar van te maken.
We wensen alle kinderen veel plezier met de start maandag.
Vooral de kinderen die voor het eerst naar school gaan of verhuisd zijn….. veel succes, wij zijn er voor
jullie.
We verwachten de kinderen op maandag 20 augustus op de speelplaats voor de school. De kinderen
worden daar welkom geheten en na een dansje en een liedje gaat iedereen over de rode loper door
de hoofdingang naar binnen. We vinden het fijn als u de kinderen mee naar binnen begeleidt. U kunt
dan het lokaal en het plaatsje van uw kind zien. Om negen uur willen we graag starten met de lessen.

Informatie-avond op 3 september met OR en Eerste Communie
We nodigen u van harte uit op onze informatie-avond op maandag 3 september van 19.30-21.00 uur.
We starten om 19.30 uur met de openbare jaarvergadering van de OR.
Daarna kunt u kennismaken met de leerkracht en verschillende workshops volgen over het werken in
combinatiegroepen, de nieuwe schrijfmethode, het mediapaspoort en specifieke zaken voor groep 8.
Op deze avond is Jacques Grubben aanwezig om u te informeren over de Eerste Communie in groep
4. De definitieve indeling hoort u volgende week.

Verwachtingsgesprekken op 10-11-12 september
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer aan het begin van het schooljaar verwachtingsgesprekken
gehouden met alle ouders. U als ouder kent u kind het beste. We vinden het daarom belangrijk om
samen met u af te stemmen hoe u kind is en wat er voor begeleiding geboden kan worden. U begrijpt
dat er meerdere kinderen in een groep zitten. Binnen de mogelijkheden willen we afstemmen wat uw
kind nodig heeft en hoe we dat kunnen bieden.
Verwachtingen naar elkaar uitspreken is in dit gesprek essentieel. U ontvangt van tevoren een
inspiratieblad met steekwoorden dat als leidraad kan dienen tijdens het gesprek.
In week 34 worden de gesprekken uitgezet via het ouderportaal en kunt u hierop intekenen.
In november, februari en juni zijn er kind-oudergesprekken. Deze zijn facultatief. U kunt dan via een
intekenlijst op school een tijd plannen.

Wat kunt u van ons verwachten dit schooljaar?
Jeelo
Voor het tweede jaar werken we met de projecten van Jeelo. Jeelo heeft een tweejaarlijkse cyclus.
Dit betekent dat we alle projecten een keer gedaan hebben. Kinderen en leerkrachten zijn enthousiast.
We zien een hoge betrokkenheid bij de kinderen. De gezamenlijke start en afsluiting zorgen voor meer
verbinding en de kinderen zien overal in de school dat we met hetzelfde onderwerp bezig zijn.
Dit jaar hebben we de inlogcode van Jeelo met u gedeeld, zodat u zelf thuis ook mee kunt kijken.
Komend schooljaar krijgt u die uiteraard weer. We publiceren die in het ouderportaal.
Nu we de projecten allemaal een keer gedraaid hebben, gaan we verder met verdiepen. We starten
met Omgaan met elkaar. Dit project loopt van 29 augustus tot 12 oktober.

De kinderen krijgen lessen die alles te maken hebben met media: van televisie tot tablet.
Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige lessen kunnen ook (groot)ouders met het kind
meedoen. De thema’s zijn:
1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?)
2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?)
6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?
Het Nationaal Media Paspoort is een initiatief van de Nationale Academie voor Media en
Maatschappij. Het materiaal is ontwikkeld in een nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit
Nijmegen. Zie voor meer informatie https://www.nationaalmediapaspoort.nl/

De schrijfvriend
We gaan werken met de materialen van ‘De schrijfvriend’. De kinderen kregen de schrijftechniek
aangeboden middels de methode ‘Aan Boord’. Door gebruik te maken van schriften met verschillende
liniatuur wordt er per kind bekeken welke liniatuur het beste past bij uw kind.

Gezonde school
De Gezonde School draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de
schoolprestaties. Het biedt kinderen een betere basis voor hun verdere ontwikkeling.
We hebben al verschillende activiteiten die een gezonde school bevorderen. We doen mee met EUschoolfruit, het nationaal schoolontbijt en Ik eet het beter.
De inzet van de doppers die we van de gemeente hebben gekregen stimuleren het waterdrinken.
Het komend jaar gaan we bekijken of we in aanmerking kunnen komen voor het vignet Gezonde
school.

Wet op privacy
De wet op privacy geeft aan dat we, zonder uw toestemming, geen foto’s in de schoolgids, op de
website, in de nieuwsbrief, op social media en op klasbord mogen plaatsen. U heeft in het verleden
aangegeven waar u wel en geen toestemming voor gaf. Deze gegevens hebben we nog. Nieuwe
aanmeldingen hebben toestemming op het aanmeldformulier gegeven.
Wij willen u vragen of u nog steeds achter de gegeven toestemming staat of eventueel iets wil
veranderen. Dit kunt u doorgeven tot 24 augustus.
Toestemming voor foto’s:
schoolgids
website
nieuwsbrief
social media
Klasbord
Ook dit jaar hebben we weer een informatiekalender met daarin de belangrijkste data en
schoolafspraken. Uit ervaring weten we dat de daaraan gekoppelde groepslijsten met adressen en
telefoonnummers door u op prijs worden gesteld. Door de invoering van de privacywet mogen we
deze gegevens zonder uw toestemming niet verspreiden. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind(eren)
op deze lijst staan dan kunt u dit ook tot 24 augustus doorgeven aan de directie.
wilma.vanderpol@skoh-haaren.nl.
In de bijlage sturen we de schoolafspraken vast door. U vindt ze ook op de website onder het kopje
informatiekalender. Uiteraard staan hier de groepslijsten niet bij.

Graag uw aandacht voor:
Op woensdag 22 augustus is de eerste luizencontrole van dit schooljaar. Wilt u van te voren uw kind
controleren op luizen en neten en indien nodig behandelen. Onze ervaring is dat zeker na de
zomervakantie luizen en neten vaker voorkomen. De schoolafspraak is dat u gebeld wordt als er bij uw
kind luizen zijn gevonden. Luizen zijn erg besmettelijk. Als uw kind neten heeft, krijgt u een persoonlijk
mailtje.

Ouderavond: Communiceren met uw kind
Op maandag 17 september is de tweede ouderavond Communiceren met uw kind. Ook deze avond
wordt verzorgd door Paula God (pedagoge en coach). Op deze verdiepingsavond laat Paula zien wat
een kind spiegelt naar de ouder met zijn /haar gedrag.
De bedoeling is dat ouders naar huis gaan met nieuwe inzichten en handvatten om het contact met
hun kind te verbeteren. Óók als er al goed contact is.
Voor Esch en Haaren: maandag 17 september, 20.00 – 21.30 uur; De Sprankel.
U kunt zich opgeven via secretariaat@haaren.nl.
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Jarig
Tess uit groep 5-6b

Bart uit groep 2-3

Sanne uit groep 5-6b
Roy uit groep 7
Wieske uit groep 5-6b

Nienke uit groep 4
Marit uit groep 5-6a

Diede uit groep 2-3

Start schooljaar
luizencontrole
Feline uit groep 5-6a
Nadia uit groep 5-6b
Lucas uit groep 5-6b
Sara uit groep 7
Pim uit groep 7
Julia uit groep 5-6a
Start Jeelo Omgaan met elkaar
Giel uit groep 8
Lizze uit groep 2-3
Sjors uit groep 4

Belangrijke data in september 2018:
- 3 september 19.30 info-avond met OR en Eerste Communie
- 10-11-12 september verwachtingsgesprekken
- 17 september ouderavond: Communiceren met uw kind
- 24 september studiedag voor het team, de kinderen zijn dan vrij

