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Nieuwsbrief
Nieuwe leerlingen

Juf Anke

Deze week verwelkomen we een aantal

Het gaat een beetje beter met juf Anke. Haar

nieuwe leerlingen bij ons op school.

medicijnen beginnen effect te hebben. Ze
mag ook voorzichtig weer wat activiteiten

Van harte welkom op onze school. We

ondernemen. Wel voelt ze zich snel erg moe,

wensen de kinderen een fijne en een

dus het is belangrijk om kleine stapjes te

plezierige schooltijd

zetten. We zullen haar de komende tijd nog

toe!

vervangen.
Juf Anke stond ingedeeld voor de

Nummer: 1

Datum: 30 Augustus 2019

Gymschoenen

om de werkdrukgelden in te zetten voor het

Het is de bedoeling dat alle kinderen van

verlagen van de administratieve druk. Zij zou

groep 1/2 gymschoenen mee naar school

rouleren binnen onze school en regelmatig

nemen. Deze schoenen blijven op school en

lessen van andere leerkrachten overnemen.

worden bij slecht weer dagelijks gebruikt bij

Deze leerkracht heeft dan tijd om andere

de gymlessen.

taken te verrichten.

Gesprekken groep 8

We hebben juf Chantal Wapstra bereid
gevonden om deze taak van juf Anke over te

Op donderdag 19 september en maandag 23

nemen. Op donderdag en vrijdag zal zij

september zijn de popgesprekken van groep

aanwezig zijn en rouleren over de groepen.

8A. Op donderdag 26 september zijn de
popgesprekken voor groep 8B.

Verjaardag juf Maayke

De gesprekken zijn met de ouders en

Juf Maayke viert komende maandag haar

leerlingen van groep 8. Houdt u deze data

verjaardag.

vast vrij.

Margedag, leerlingen vrij
Rapport mee

Op maandag 9 september hebben we een

Zouden alle kinderen

margedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

de rapporten weer in
kunnen leveren?

Jaargang: 2019-2020

werkdrukgelden. We hebben ervoor gekozen

Voor de teamleden is het een studiedag over
de nieuwe methode KiVa. KiVa is een

Handelingspla
nnen

preventief, schoolbreed programma gericht
op het versterken van de
sociale veiligheid en het

Zouden alle kinderen die voor de vakantie

tegengaan van pesten op

een handelingsplan hebben gekregen, deze

basisscholen. KiVa is een

ondertekend door de ouders weer in kunnen

uitdagende methode met

leveren?

veel actieve spelmomenten.

Website/
Facebook

• Via de nieuwsbrief wordt af en toe een
link naar een web album gegeven bij

Ook dit schooljaar gaan we weer regelmatig

bepaalde activiteiten. Bij het plaatsen

foto’s van allerlei activiteiten op de website

op de website van deze

en Facebook plaatsen.

nieuwsbrieven wordt deze link eerst
verwijderd, zodat derden niet via de

In verband met de nieuwe privacy wet,

digitale nieuwsbrieven door kunnen

hebben de kinderen deze week een

klikken naar onze fotoalbums.

toestemmingsformulier meegekregen voor
het plaatsen van beeldmateriaal op onze

Als school bekijken wij alle foto’s zorgvuldig

website/Facebook. We willen u vragen dit

voor wij deze op onze website/Facebook

formulier in te vullen en aan ons te

plaatsen.

retourneren.
Voor ons als school is het leuk om regelmatig

Noodsituatie

berichten op facebook of de website te

In geval van nood kunt u de directeur, Gonda

plaatsen. We kunnen u op die manier goed

Stienstra, altijd bereiken op telefoon

op de hoogte houden van allerlei activiteiten,

nummer: 06-18994316.

die wij op school doen. We willen u zodoende
vragen om alleen geen toestemming te
heeft tegen het plaatsen van een foto. Op die

Brengen en halen van de
kinderen

manier blijft het voor ons behapbaar om

We willen u vragen de veiligheid van de

foto’s te bekijken en te

kinderen in acht te nemen bij het naar school

sorteren en kan

brengen/halen van de kinderen. Om

iedereen regelmatig

botsingen op de stoep te voorkomen, willen

genieten van leuke

we iedereen vragen om niet op de stoep te

berichten op social

fietsen en alleen op de stoep te lopen.

geven, indien u echt principiële bezwaren

media.
Bij het plaatsen van
foto’s van uw kind op

Daarnaast is

de website of op facebook zijn wij voorzichtig

het parkeren

en nemen we de volgende maatregelen.

een

• Op facebook wordt per activiteit een

aandachtspu

beperkt aantal foto’s geplaatst. Zijn

nt. We zien

er meer foto’s beschikbaar, dan wordt

dat

er een link gegeven naar de website

sommige

van de school.

ouders

• Foto’s van individuele kinderen worden

parkeren

niet op de site geplaatst. Tenzij dit

voor school

niet anders kan i.v.m. de soort

om hun

activiteit. Bijv. de voorleeswedstrijd.

kinderen weg te brengen, deze parkeerplaats

• De foto’s van de website kunnen niet

is alleen voor omwonenden. Daarnaast is het

allemaal tegelijk worden gedownload.

erg druk en onoverzichtelijk als er auto’s door

Als iemand de foto’s wil downloaden

de fietsende en lopende kinderen rijden voor

moet hij/zij dit per foto doen.

het brengen en halen. We willen u vragen om

• Foto’s van kinderen in zwemkleding
worden niet geplaatst.

te parkeren op de parkeerplaats bij de
gymzaal.
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Jaarplanning

Diverse folders

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de

Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle

jaarplanning van dit schooljaar.

kinderen meerdere folders mee naar huis met
de mogelijkheid om zich te abonneren op

Planning oud papier

jeugdbladen of in te schrijven voor een type
cursus. Uiteraard bent u tot niets verplicht.

Ook vindt u de planning voor het oud papier
in de bijlage van deze nieuwsbrief. U wordt
1x in de twee jaar ingepland om een avond
oud papier te lopen. Indien dit niet mogelijk
is of u een keer niet kan, dan is dat geen
probleem. We willen u dan vragen om zelf
vervanging te zoeken bij een van de ouders
die op de reservelijst staat. Ook de
reservelijst wordt aangegeven in de planning.

Schoolkamp
Het schoolkamp van groep 8 is dit jaar op 6,7
en 8 mei 2020. De kinderen gaan naar Texel.
In april ontvangen de kinderen van groep 8
meer informatie over dit kamp. Zij kunnen
deze data alvast vrijhouden.

Alvast bedankt voor uw medewerking! Van de
opbrengst van het oud papier kunnen we elk
jaar mooie dingen voor uw kind/kinderen
realiseren!

Aanvragen verlof
Graag willen we u attenderen op de juiste
criteria voor het aanvragen van extra verlof

Stagiaires

buiten de schoolvakanties. Het moet

Er komt weer een heel aantal stagiaires bij

redelijkerwijs te voorzien zijn dat een
vakantie, in alle schoolvakanties van
minimaal 2 aaneengesloten weken, tot
onoverkomelijke bedrijfseconomische
problemen zal leiden.
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u het
schrijven van de leerplichtambtenaar. We
hopen op uw begrip. Ook wij dienen ons aan
de wet te houden.

ons stage lopen.
Van de Pabo komt Christine Teijema bij ons
stage lopen. Tot de herfstvakantie loopt zij
stage in groep 7A. Na de herfstvakantie in
groep 3.
Van de opleiding tot onderwijsassistent
hebben we de volgende stagiaires:
Rosan Oude Lansink in groep 3 en na de
kerstvakantie in groep 1/2B,
José Ent in groep 5B/6B en na de

Materialen groep 1/2

kerstvakantie in groep 7A,
Robin Koopman in groep 6A en na de

Wij missen in de kleutergroepen nog enkele

kerstvakantie in groep 4 en

materialen, die ouders voor de vakantie mee

Kelly Logtmeijer in groep 7B/8B en na de

naar huis hebben genomen om ze schoon te

kerstvakantie in groep 6A.

maken. We willen u vragen of u deze
materialen deze week weer kunt inleveren bij

Rosan, Kelly en Robin komen op de maandag

de kleuterleerkrachten. Dan kunnen de

en dinsdag bij ons stagelopen. En José en

kinderen er weer mee spelen. Alvast

Christine op de donderdag en vrijdag.

bedankt!
Ook komt er weer een leerling van het CIOS
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(sportopleiding) bij ons stagelopen. Job

Oud papier

Moerings. Hij komt op de maandag en

Bij Maandag 9 september hebben we weer

donderdagmorgen en helpt mee bij onze

oud papier.

gymlessen.
We verzamelen om 18.25
We wensen deze stagiaires een leerzame tijd

uur bij de kleuteringang

toe bij ons op school.

van school.
Het oud papier wordt van
18.30 tot ongeveer

Naschools sportaanbod

20.00 uur opgehaald.
We rijden met een kraakperswagen.

“Speelse atletiek vormen’’

Zodoende willen we u vragen geen kinderen
mee te nemen bij het ophalen van het oud

Op dinsdag 3 september gaan we weer van

papier. Aangezien de chauffeur

start met het NSA (Naschoolssportaanbod).

verantwoordelijk is, wil hij niet dat er
kinderen om de vrachtauto heen lopen.

Om ons voor te bereiden op het hardloop
evenement ‘Rondje Lindewijk’, wat plaats zal
vinden op zaterdag 5 oktober, gaan we alvast
een beetje oefenen.

Agenda
Verschillende atletiek vormen zullen aan bod

4 september

Luizencontrole

komen:
Sprinten, duurloop, verspringen, noem maar
op.
Ben je benieuwd hoe snel je bent of hoe ver
je kan springen? Kom dan naar het NSA!! Zie
bijlage.

Alvast noteren
9 september

Margedag, leerlingen vrij

9 september

Oud papier

17 september Informatieavond gr 8
19 september Popgesprekken gr 8A
20 september Sportdag Comprix gr 8

Luizen

23 september Popgesprekken gr 8A
25 september Schoolarts gr 7

Bij een aantal kinderen zijn luizen

26 september Popgesprekken gr 8B

geconstateerd. We willen u vragen om uw

27 september Schoolarts gr 7

kind de komende periode even extra te
controleren op luizen. Meer informatie vindt u
in de bijlage.
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