Weeknieuws nr.2 14 september 2018
AGENDA
Datum
17 september
18 september
20 september
21 september
24 september
25 september
1 t/m 4 oktober
2 oktober
5 oktober
8 oktober
16 oktober
19 oktober
20 okt t/m 28 okt

Activiteit
Schoolreis groep 4 en 6
Schoolreis groep 3
Schoolarts groep 2
Schoolreis groep 2
Comprix in beweging groep 8
MR vergadering
Schoolreis groep 5 en 7
Schoolarts groep 2
Omgekeerde oudergesprekken
Schoolreis groep 8
Schoolarts groep 2
Groep 8 vrij
Schoolarts groep 2
Schoolarts groep 2
Voorleeswedstrijd
Herfstvakantie

Omgekeerde oudergesprekken

Op 25 september vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats. Vorig schooljaar
hebben we voor het eerst kennis gemaakt met deze manier van oudergesprekken
voeren. Dat is goed bevallen. Als het goed is heeft u een formulier meegekregen. Dit
formulier was bijgevoegd bij het pakketje waarin de toestemmingsverklaring ook zat.
De toestemmingsverklaring willen we graag zo spoedig mogelijk ondertekend retour.
Het formulier van de omgekeerde oudergesprekken kunt u thuis invullen en meenemen
op de 25e. U heeft voor ieder kind een formulier nodig. Als u die niet heeft gekregen,
kunt u deze opvragen bij de groepsleerkracht.
U kunt zelf uw tijdstip van het gesprek inplannen in de gang bij de hoofdingang van de
school. Doe dit uiterlijk woensdag 19 september. Na die tijd plannen we de gesprekken
zelf in op de open plekken in het schema.

Typcursussen
Vorige week hebben we u gevraagd of er animo is voor het organiseren van een typcursus
op school voor de kinderen vanaf groep 6. Een flink aantal ouders heeft haar interesse
kenbaar gemaakt. We gaan nu zoeken naar een geschikte aanbieder. We streven er naar om
de cursus aansluitend aan de schooldag te organiseren. We hopen dat het allemaal lukt.

Informatie gegeven op de informatieavond
Op donderdag 13 september hebben we onze jaarlijks informatieavond gehouden. Er waren
zo’n 90 ouders aanwezig. De avond begon met een algemeen stuk over de Gezonde School.
Dat willen we graag zijn. We willen u dan ook oproepen om de kinderen zo veel mogelijk
gezonde pauzespullen mee te geven. Drinken in een afsluitbare drinkbeker en de lunch in
een daarvoor geschikte trommel. Fruitafval (schillen en klokhuizen) kan op school gelaten
worden, het andere afval gaat weer mee naar huis. Ook willen we u vragen zo veel mogelijk
gezond te trakteren. We gaan in november weer deelnemen aan het schoolfruitproject. Dat
betekent dat we 3x per week gratis de beschikking krijgen over verschillende soorten fruit.
We zullen daar wekelijks over informeren.
Verder is er gesproken over roken. We willen de kinderen zo weinig mogelijk in contact met
roken laten komen. We willen u vragen om tijdens het brengen en halen van de kinderen
niet te roken. Ook zouden we het op prijs stellen dat er niet gerookt wordt als u op uw
kinderen wacht na schooltijd. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat we een
rookvrij schoolplein krijgen.
Tevens is de afspraak met betrekking tot de vervangen van leekrachten nog eens
aangehaald. Als een leerkracht vervangen moet worden, vanwege bijvoorbeeld ziekte, gaan
we op zoek naar een geschikte vervanger. Dit lukt echter niet altijd. Als het niet lukt om een
vervanger te vinden, gaat de volgende afspraak van kracht. Deze afspraak is in samenspraak
met de MR gemaakt:
• Als we ’s ochtends geconfronteerd worden met een zieke leerkracht en er is geen
vervanger beschikbaar, dan vangen we de kinderen op school op. Er wordt dan
gekeken naar de (op dat moment) beste oplossing. Dit kan betekenen dat de groep
over de andere groepen wordt verdeeld. Het kan ook betekenen dat de directeur, IB’
er of onderwijsassistent bij springt.
• Als we een dag van tevoren geconfronteerd worden met een zieke leerkracht en er is
geen vervanger beschikbaar, dan informeren we u per mail dat de desbetreffende
groep die volgende dag niet naar school kan. Dit bekijken we daarna van dag tot dag.
Na het algemene deel waren er twee rondes in de groepen, waarbij informatie gegeven
is over de inhoud en organisatie van het schooljaar.
We dank iedereen die aanwezig was voor hun interesse.

Opening Zonnepark

Op vrijdag 21 september zou het Zonnepark worden geopend. De kinderen van groep 7
zouden hier een rol bij hebben. We hebben bericht gehad dat de opening niet doorgaat.
Er wordt nu gekeken naar een alternatieve datum. Ook bekijken we de mogelijkheid om
de kinderen van groep 8 ook mee te laten doen.
We brengen u op de hoogte als we meer informatie hebben.

Gegevensformulieren

U heeft deze week een pakket gekregen waarin u gevraagd wordt uw actuele gegevens
te vermelden. Ook wordt er toestemming gevraagd voor het verwerken en eventueel
publiceren van namen en beeldmateriaal. Dit alles in het kader van de Privacywet.
We willen u met klem vragen deze formulieren ondertekend in te leveren op school.
Ze zullen op school worden bewaard bij de inschijfformulieren van uw kind(eren).
U zult deze papieren ieder jaar opnieuw van ons ontvangen.

Gymnastiek

Enkele groepen zijn de afgelopen weken al begonnen met de gymlessen, maar vanaf
volgende week gaan alle lessen starten. We verwachten de kinderen in sportkleding (korte
broek, turnpakje e.d.). Daarnaast moeten ze goed schoeisel dragen met een stevige zool.
Deze zool mag niet zwart zijn. De gymtijden van de groep 3 t/m 8 zijn als volgt:
Groep
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Combi groep 7
Combi groep 8
Groep 8

Tijdstip
Maandag 10:30 – 11:45
Maandag 9:15 – 10:00
Maandag 13:15 – 14:00
Maandag 8:30 – 9:15
Dinsdag 13:30 – 14:15
Dinsdag 13:30 – 14:15
Maandag 12:30 – 13:15
Maandag 12:30 – 13:15

Tijdstip
Donderdag 11:00 – 11:45
Vrijdag 9:15 – 10:00
Vrijdag 8:30 – 9:15
Donderdag 9:15 – 10:00
Vrijdag 10:00 – 10:45
Vrijdag 10:00 – 10:45
Donderdag 8:30 – 9:15

Nog komende Schoolreisjes
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

20 september
18 september
17 september
24 september
17 september
24 september
1 t/m 4 oktober

Elf Ieken Elsloo
Naturij Drachten
Havelte
Pinokkio Assen
Natuurschool Lauwersoog
Klimavontuur Appelscha
Kamp Ameland

Vakantierooster
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
20 oktober
22 december
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
28 oktober
6 januari
24 februari
22 april
5 mei

25 augustus

