1. Agenda
2. Nieuw schooljaar
3. Ouderhulp verf
4. Nieuwe leerlingen
5. Voorlichtingsavond VO ouders groep 8
6. Informatieboekjes
7. Startgesprekken
8. Nieuwe rekenmethode
9. Schoolfruit
10. Rondje Lindewijk
11. NSA

Agenda
Datum

Activiteit

ma 5 sep

Start kamp groep 8

di 6 sep

Schoolarts (kinderen geboren in 2017)

do 8 sep

Schoolarts (kinderen geboren in 2017)

do 8 sep

Einde kamp groep 8

vr 9 sep

Groep 8 vrij

ma 12 sep

Schoolarts (kinderen geboren in 2017)

ma 12 sep

Oudergesprekken

di 13 sep

Schoolarts (kinderen geboren in 2017)

di 13 sep

Schoolreis groep 7

di 13 sep

Oudergesprekken

wo 14 sep

Oudergesprekken

do 15 sep

Schoolreis groep 5

do 15 sep

Oudergesprekken

vr 16 sep

Schoolreis groep 3

vr 16 sep

Oudergesprekken

di 20 sep

Schoolreis groep 4

vr 23 sep

Schoolreis groep 1 en 2

Nieuw schooljaar
De eerste week van het schooljaar 2022-2023 zit er al weer op. We vonden het fijn de kinderen allemaal weer op
school te zien. Daar kijken we met tevredenheid op terug. We kregen ook veel positieve reacties van kinderen en
ouders over onze nieuwe vloeren. Als u die nog niet heeft gezien, loop dan komende week even een keertje binnen.
Er is deze week hard gewerkt aan de groepsvorming. Er zijn groepen die spelletjes hebben gedaan bij de Spokeplas,
anderen hebben dat in de groep gedaan en de kleuters hebben allemaal een rondleiding gehad door de school. De
komende weken gaan we verder met groepsvormingsactiviteiten.
Helaas merken we ook nu de nadelen van het lerarentekort. Juf Patricia van groep 8 is nog steeds niet aanwezig. Ze
wordt op maandag en vrijdag vervangen door juf Els van Geffen en op dinsdag en woensdag door meester Kees
Flapper. Op donderdag staat juf Hedwig voor de groep.
Gelukkig is juf Sara al wel weer op school. Ze werkt therapeutisch nadar ze eind juli is geopereerd aan een hernia.
Ze is op haar werkdagen tot 10:00 uur aanwezig geweest deze week. Omdat er geen invallers beschikbaar waren,
heeft onze IB'er (intern begeleider) juf Annemiek de kinderen van groep 6 op maandag en dinsdag les gegeven.
Vanaf komende week gaat juf Sigrid van der Linde op maandag en dinsdag werken. Juf Loes van der Werff zal er op
de donderdagen en vrijdagen zijn. Het is de bedoeling dat juf Sara op gaat bouwen, waardoor de invalkrachten
langzaam naar de achtergrond gaan.
Op woensdag werkt juf Johanna in groep 6.
In beide hierboven beschreven situaties staan er dus drie leerkrachten voor een groep. In een normale situatie is dat
absoluut niet wenselijk. In deze tijd zijn we blij dat we de hele week een leerkracht voor de groep hebben.
Op dit moment treft het dus groep 6 en groep 8. Maar ook in andere groepen zullen er personeelsproblemen
optreden bij ziekte.
Houd dus altijd het ouderportaal en de mail in de gaten. Het zou zo maar kunnen dat uw kind(eren) een dag niet naar
school kunnen. We willen u ook adviseren om opvang voor uw kinderen achter de hand te houden.
Komende week gaat groep 8 op kamp naar Ameland. Juf Alie Kunst gaat mee met deze
groep. Ze zal in groep 3 vervangen worden door juf Amanda Hoekstra. Naast juf Alie
gaan er ook vaders mee.
Op maandag zal juf Margreet ook de hele dag op het eiland aanwezig zijn, op dinsdag is
meester Jarno er en op woensdag zal juf Linda ondersteunen. Juf Margreet en juf Linda
worden op die dagen in de groep vervangen door juf Els van Geffen.

We wensen iedereen een heel fijn schooljaar!

Ouderhulp verf
We zijn op zoek naar een vader, moeder, opa of oma die voor ons een paar muren zou
willen verven in de IB-ruimte boven en de personeelsruimte beneden. Wij zorgen voor
verf en kwasten/rollers. En uiteraard voor de koffie!
Wilt u ons hiermee helpen, dan kunt u dat aangeven op onderstaand mailadres.

directie.vensterschool@comprix.nl

Nieuwe leerlingen
We zijn dit schooljaar gestart met enkele nieuwe leerlingen.
Zo hebben we Quincy, Lorenzo, Romy en Annelieke mogen verwelkomen op school. We
wensen hen er veel plezier en een leerzame tijd.

Voorlichtingsavond VO ouders groep 8
Op donderdag 29 november is er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs voor de ouders van kinderen uit
groep 8.
Deze avond organiseren we samen met Matthijsje, de Oosterbrink en de Velden.
Zes scholen voor VO uit onze regio worden in de gelegenheid gesteld om datgene te vertellen wat zij m.b.t. hun
school voor u van belang vinden. Na een kort welkomstwoord volgt een inleiding over de algemene structuur van het
Voortgezet Onderwijs. Daarna zijn er twee rondes voorlichting.
De kinderen van groep 8 hebben deze week een opgaveformulier meegekregen. U kunt tot 9 september aangeven
welke scholen u zou willen bezoeken. Op 12 september gaan de organiserende scholen een indeling maken.

Informatieboekjes
Van iedere groep ontvangt u binnenkort een informatieboekje. Sommige groepen hebben het zelfs al verstuurd.
In dit boekje staat informatie over afspraken en activiteiten van dit schooljaar. Denk hierbij aan afspraken over het
eten en drinken in de pauzes, de gymtijden en de datum van de schoolreis.

Startgesprekken
In week 37 staan de kennismakingsgesprekken ("omgekeerde oudergesprekken") gepland. We verwachten dat alle
ouders zich opgeven. Dat kan via de gespreksplanner in het ouderportaal. Vanaf 5 september zullen die allemaal
open staan. Enkele groepen staan nu al open.
Maandag krijgen de kinderen een formulier mee ter voorbereiding op het gesprek.

Nieuwe rekenmethode
We zijn dit jaar gestart met een nieuwe rekenmethode. De komende jaren gaan we aan de slag met Getal & Ruimte
junior. Deze methode sluit naadloos aan op onze manier van lesgeven, volgens het EDI-model.

Als u op onderstaande link klikt, komt u op de informatiesite van de methode. Er staat een duidelijk filmpje op over de
uitgangspunten van Getal & Ruimte.
Informatie Getal & Ruimte junior

Schoolfruit
Net als voorgaande jaren mogen we ook dit jaar weer meedoen met het EU-schoolfruitproject. We krijgen dan in de
periode van september tot februari 3 maal per week gratis fruit op school. We zullen het wekelijkse aanbod
vermelden in het weeknieuws, zodat u rekening kunt houden met hetgeen u uw kind(eren) mee geeft. We willen u
verzoeken om de kinderen altijd een gezonde pauzehap mee te geven. Want ook groente en fruit eten moet je leren.
Het menu van komende week ziet er als volgt uit:
woensdag

donderdag

vrijdag

trostomaat

watermeloen

peer

Bij het snijden van de meloenen op donderdag zouden we graag een aantal vrijwilligers hebben. Lijkt het u leuk, dan
kunt u een mailtje sturen aan:
directie.vensterschool@comprix.nl

Rondje Lindewijk

NSA

