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Jarig
Tess uit groep 7

Bart uit groep 4

Sanne uit groep 7
Wieske uit groep 6

Nienke uit groep 5
Cees uit groep 3

Roy uit groep 8

Marit uit groep 7

Diede uit groep 4

Start schooljaar 2019-2020

Geld inleveren kinderloop

Informatie-avond met OR 19.30u

Feline uit groep 6
Lucas uit groep 6
Sara uit groep 8
Pim uit groep 8
Julia uit groep 7

Nadia uit groep 7

Lizze uit groep 4

Sjors uit groep 5

Samenloop voor Hoop

Belangrijke data in september
6 september:
10-11-12 september:
16 september:

Krachtgroep
Verwachtingsgesprekken
MR

24 september:

Studiemiddag team.
De kinderen zijn vanaf 12.00u
vrij.

Wij hebben genoten van een heerlijke zomervakantie. Het team is uitgerust, de school opgeruimd en
we beginnen met zin aan het nieuwe schooljaar. We hopen dat u ook terug kunt kijken op een
ontspannen vakantie. Op maandag 19 augustus gaan de schooldeuren weer open.
Voor de kinderen die voor het eerst op school komen en voor de kinderen die, door verhuizing, van
een andere school komen is het extra spannend. Een nieuwe school, een meester of juf en
klasgenootjes die ze nog niet kennen. We begrijpen dat het wennen is en doen er alles aan om jullie te
helpen je plaatsje op school en in de groep te vinden.
Op de eerste schooldag, maandag 19 augustus zijn alle juffen en meesters van groep 3 tot en met 8
vanaf 8.15u op de speelplaats vóór de school. De kinderen van groep 1-2 worden op de
kleuterspeelplaats opgevangen. Om 8.25u zoeken alle kinderen hun eigen leerkracht op. Na een
welkomstwoordje om het schooljaar te openen gaan de groepen een voor een door de voordeur naar
binnen. Ouders zijn van harte welkom om de kinderen naar de klas te begeleiden. Om 9.00u starten de
lessen.

Samenloop voor hoop
Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september is de Essche Samenloop voor Hoop. Een geweldig
initiatief van Noor Janssen. Veel ouders zijn bij de organisatie betrokken. Op zondag is de kinderloop.
Graag vragen we uw aandacht voor de actie van Jonatan en Indigo Thijssen.
Zoals u misschien weet, hebben Indigo en zijn ouders en broertje een heel moeilijk jaar achter de rug.
Indigo is het afgelopen jaar behandeld voor kanker. De chemokuren en bestralingen waren erg zwaar.
Gelukkig gaat het nu goed met hem.
Jonatan en Indigo verkopen schilderwerkjes voor een euro per stuk. Ze hebben ondertussen al meer
dan €300,- opgehaald. Hun doel is €500,Op de site leest u meer over Indigo's eigen strijd tegen kanker. Ook kunt u hier doneren en hem en
het KWF steunen:

https://acties.samenloopvoorhoop.nl/goindigo

Niet alleen Jonatan en Indigo hebben geld ingezameld, ook onze andere leerlingen zijn de afgelopen
maanden bezig geweest om hun steentje bij te dragen.
Op vrijdag 23 augustus kunnen de kinderen het bij elkaar gespaarde bedrag op school inleveren. Bij
de ingangen van de school zitten de leden van de commissie om het geld te verzamelen in de
geldbussen. De geldzakjes mogen de kinderen weer meenemen om tot 1 september nog meer geld
op te halen. Dit kan op 1 september nog ingeleverd worden. De geldzakjes mogen de kinderen
houden.

Schooljaar 2019-2020
Informatie-avond maandag 26 augustus 19.30-21.00 uur
We nodigen u van harte uit voor onze informatie-avond op maandag 26 augustus 19.30u - 21.00u
19.30-19.45u
Jaarvergadering OR
Hal
19.45-20.05u
Workshop Parro
Lokaal groep 7
20.05-20.25u
Workshop Jeelo
Lokaal groep 7
20.30-21.00u
Kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind.
Alle lokalen
U kunt de verschillende groepen bezoeken en er is
gelegenheid uw vragen te stellen

Attentie: in groep 1-2 en groep 8 geeft de
leerkracht informatie over de werkwijze in de groep
en de verschillende activiteiten. In deze groepen
niet tussendoor binnenlopen of vertrekken.
Inhoud van de workshop Parro: uitleg over wat Parro is en hoe we het gaan gebruiken. Voor deze
workshop vragen we u uw mobiele telefoon mee te nemen.
Inhoud van de workshop Jeelo: we laten u zien hoe u thuis in kunt loggen en hoe u de ontwikkeling
van uw kind in Jeelo kunt volgen.
.

Vervangingen

We starten het nieuwe jaar met drie nieuwe gezichten. Carla van der Steen vervangt in groep 3 eerst
Marieke en daarna Kim. Het zwangerschapsverlof van Marieke eindigt in week 39 en vlak daarvoor
gaat Kim met verlof. We zijn blij dat Carla de vervangingen van zowel Marieke als Kim invult.
In groep 5 heeft Nils op donderdag ouderschapsverlof en Hilde Kiggen staat dan in de groep. In groep
6 gaat Maaike een master EN opleiding volgen. Ze heeft op dinsdag studieverlof. Jasmijn Nagel is dan
haar vervanger.

Kalender
Al een aantal jaren ontving u, bij de start van het nieuwe schooljaar, de schoolkalender. Vooral de
namenlijst van de groep van uw kind werd erg gewaardeerd. Sinds de invoering van de AVG (privacywet) is het niet meer toegestaan om deze lijsten zo te verspreiden. De leerlingenlijsten staan wel in het
ouderportaal.
Voor de zomervakantie heeft u een jaaroverzicht met activiteiten en vakanties/vrije dagen gekregen.
We sturen dit overzicht en de informatiewijzer nogmaals mee. Heeft u behoefte aan een kalender op
papier, dan kunt u dit voor 30 augustus doorgeven aan de directie w.vanderpol@cadansprimair.nl

Jeelo

Ons eerste Jeelo-project is Leren voor later. De opening van het project is op 26 augustus
Komend jaar is de jaarplanning als volgt
Week 35 tot en met week 40
Leren voor later
Week 41 tot en met week 45
Veilig helpen
Week 46 tot en met week 51
Maken van je eigen product
Week 2 tot en met week 8
Beleven van je eigen planeet
Week 10 tot en met week 16
Zorgen voor jezelf en de ander
Week 20 tot en met week 28
Omgaan met natuur
We doen ook dit jaar weer een beroep op ouders om hun
expertise tijdens de projecten in te brengen. Heeft u een beroep
of hobby die past binnen een van deze projecten, dan
waarderen we het, als u dat doorgeeft aan de leerkracht. Bij het
arrangeren van het project kunnen we daar rekening mee
houden.

EDI

EDI staat voor expliciete directe instructie. In
alle groepen hebben we, bij rekenen, deze
manier van instructie geven toegepast. Op onze
eerste studiedag op donderdag 15 augustus
hebben we met het team de tweede workshop
EDI gevolgd.
We zijn begeleid door Ellen Speekenbrink. Zij is
onderwijsadviseur en orthopedagoog bij EDUX.
Door klassenbezoeken in te zetten en bij elkaar
te gaan kijken, delen we onze ervaringen en goede onderwijsmomenten. Leren met en van elkaar.

Communicatie
Vanaf dit schooljaar krijgt u de nieuwsbrieven, schoolberichten,
foto’s en alle schoolinformatie via Parro. Op de informatieavond op maandag 26 augustus vertellen we u meer over het
gebruik van Parro.
In Parro staat de schoolagenda en is het mogelijk om de
gespreksplanner uit te zetten. Ook uw privacy-voorkeuren kunt
u hier aanvinken.
Parro kan als app op uw telefoon, maar het is ook mogelijk om
vanaf uw computer in te loggen.
Benieuwd? Via onderstaande link krijgt u een beeld van Parro. U
hoeft zelf nog geen actie te ondernemen. U ontvangt een
uitnodiging om u aan te melden.
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/

Vakantierooster en vrije dagen 2019-2020
Met instemming van de MR is het vakantierooster als volgt
24 september vanaf 12.00 uur

studiemiddag, de kinderen zijn vanaf 12.00 uur
vrij

14 oktober t/m 18 oktober

herfstvakantie

6 december

studiedag, de kinderen zijn vrij

20 december

studiedag, de kinderen zijn vrij

23 december t/m 3 januari

kerstvakantie

24 februari t/m 28 februari

voorjaarsvakantie

13 april

2e Paasdag

20 april t/m 5 mei

meivakantie

21 en 22 mei

Hemelvaart

1 juni

2e Pinksterdag

3 juli

studiedag (calamiteiten dag), de kinderen zijn
vrij

13 juli t/m 23 augustus

zomervakantie

Verjaardagen
Zoals u weet werken we komend schooljaar in de ochtenden
met kleine homogene groepen in de groepen 3-4-5-6-8. In de
middagen staan Jeelo, gym en muziek gepland en worden er
regelmatig groepen samengevoegd. Door deze verandering van
het lesprogramma hebben we besloten om de verjaardagen van
de kinderen in groep 3 tot en met 8 te vieren zonder ouders
erbij. Niet omdat u niet welkom bent, wel omdat het
organisatorisch moeilijk is. We hopen dat u hiervoor begrip
heeft.
In de groepen 1-2 maken de ouders, in overleg met de
leerkracht een afspraak om de verjaardag van hun kind te vieren.

NIEUWS UIT DE OMGEVING

