Beste ouders,
De eerste week zit er weer op! Wat fijn om de kinderen weer terug te zien. En wat is er hard en goed
gewerkt. Er is ook veel gespeeld, kennis gemaakt met elkaar en er zijn nieuwe indrukken opgedaan.
We zien nu aan het eind van de week heel veel kinderen die heel moe zijn. Lekker uitrusten in het
weekend en volgende week weer van start met nieuwe energie!
Ook al zijn we nog maar een week onderweg, we hebben nu al weer de nodige mededelingen voor
jullie.
Lees ze goed door en jullie als ouders ook een heel fijn weekend gewenst.
Hartelijke groet,
Danielle en Julia

Kalender
Alle oudste kinderen van het gezin in groep 1 t/m 6 hebben vandaag de schoolkalender mee naar
huis gekregen. Kijkt u daarom even goed in de tas. We hebben ze nog niet allemaal binnen, vandaar
dat groep 7 en 8 volgende week de kalender mee naar huis krijgt. We zijn weer trots op de prachtige
kalender en alle bijzondere en leuke kinderen die op de foto staan.
Er staat een drukfout in: donderdag 31 september bestaat niet. De maand oktober staat er wel goed
in.
Kamp en schoolreisje
Groep 8 gaat op kamp van woensdag 30 september t/m vrijdag 2 oktober. We maken het kamp
Corona-proof. We gunnen de kinderen een leuke periode en zijn blij dat dit door kan gaan.
We zijn nog aan het nadenken op welke manier we het schoolreisje door kunnen laten gaan. U hoort
dit zo spoedig mogelijk.
Regels
Heel fijn om te merken dat we met elkaar begrip hebben voor de Corona-regels. Ouders blijven op
afstand van de leerkracht, gaan best snel weer weg. Toch willen we u vragen om onderling wat meer
afstand te houden en de kleuters waar het kan alleen het schoolplein op te laten gaan. We willen
voorkomen dat we hier een Corona-uitbraak krijgen en de school 10 dagen dicht moet.
Mailing
U ontvangt naast deze mail, ook nog twee mails van Michelle. Een brief voor de TSO en een brief
voor de ouderbijdrage. Omdat we vorig jaar lang dicht waren en veel activiteiten niet door konden
gaan, leest u in de brief meer over een korting voor dit jaar. Deze weken zult u dus veel mails
ontvangen vanuit ons.

Op zoek
Wij zijn op zoek naar prentenboeken voor de kleuters. Heeft u al oudere kinderen, maar nog mooie
prentenboeken in huis? Wij zijn er heel blij mee. We kunnen u, indien u dit wilt, hiervoor een klein
bedrag betalen als de prentenboeken er nog goed uit zien.
Startgesprekken
Vandaag krijgt u van iedere leerkracht een mail waarin staat wat ze normaal op de informatieavond
vertellen. Volgende week krijgt u een uitnodiging via Parro omdat we in de week van 31 augustus en
7 september startgesprekken voeren.
Schoolfotograaf
Volgende week woensdag, donderdag en vrijdag komt de fotograaf alle kinderen op de foto zetten.
Vanwege de Corona kunnen we geen broertjes/zusjes foto maken met kinderen die nog thuis zijn,
omdat ouders het gebouw niet in mogen. Een teamfoto wordt ook niet gemaakt. Uiteraard maken
we wel een brusjesfoto van de kinderen die op ons IKC zitten.
Op woensdag worden de portretfoto’s van groep 4 t/m 8 gemaakt. Op donderdag wordt de
voorschool, het kinderdagverblijf en alle broertjes en zusjes die op ons IKC zitten op de foto gezet. Op
vrijdag gaan de kleuters, de groepen 3 op de foto en worden alle groepsfoto’s van alle groepen
gemaakt.
Naschoolse activiteiten
Aankomende week starten de naschoolse activiteiten. Heeft u uw kind hiervoor opgegeven, dan
heeft u een bevestigingsmail ontvangen.
Gaat uw kind naar Judo, is er in de meeste gevallen nog niet betaald, omdat er op deze activiteit pas
afgelopen week op kon worden ingeschreven. U kunt maandag of dinsdag een envelop meegeven
met de naam van uw kind erop en het geld erin.
Voor de woensdagactiviteiten willen u nadrukkelijk vragen uw kind een lunch mee te geven. De
workshopleider zal met de kinderen eten.
Voor alle activiteiten geldt dat de kinderen na afloop rechtstreeks naar de BSO gebracht worden of
naar de entree als ze niet naar de BSO gaan.
Traktaties
We hebben in de nieuwsbrief van vorige week gezet dat we ingepakte traktaties willen. Nu is dat
uiteraard niet duurzaam en niet gezond. We willen dit ook liever niet, maar willen de kinderen wel
een leuke verjaardag op school bezorgen. Een paar ouders hebben aangegeven dat ze dat liever
anders zien en willen hier graag over nadenken. Dat lijkt ons een goed plan. Wie het leuk vindt om
over alternatieven na te denken kan zich bij ons aanmelden. Wij brengen de ouders samen en horen
graag jullie advies. Indien haalbaar, nemen we dit dan graag over.

Klassenouder
Iedere klas heeft één of twee klassenouders. Met deze brief willen we u vragen of u dit schooljaar
klassenouder wilt worden voor de klas waar uw kind in zit. Met de hulp van een klassenouder kunnen
de leerkrachten meer tijd besteden aan de zogenoemde echte onderwijstaken èn kunnen er meer
leuke activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd.
Wat doet u als klassenouder?
Regelmatig overlegt u met de leerkracht welke ondersteuning en hulp nodig is bij de organisatie en
uitvoering van activiteiten. U informeert de ouders uit de klas hierover en coördineert vervolgens de
hulp. Het is hierbij dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u alles zelf doet. Het unieke aan deze taak
is dat u de school in mag om met de leerkracht te overleggen.
Indien u dit graag wilt, kunt u een mailtje sturen naar de leerkracht van uw kind.
Fijn weekend!

