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Nieuwsbrief
Nieuwe leerlingen

Informatiemiddag

Deze week verwelkomen we een heel aantal

Dit jaar willen we alle ouders graag

nieuwe leerlingen.

uitnodigen voor onze informatiemiddagen.
Deze zijn op donderdagmiddag 8 september

Van harte welkom op onze school. We

en dinsdagmiddag 13 september van 14.00

wensen de kinderen een fijne en een

uur tot 15.00 uur.

plezierige schooltijd toe!
Het is de bedoeling dat u samen met uw kind
gaat kijken in de klas. Uw kind laat de klas
zien en u kunt kennismaken met de

Rapport mee

leerkracht. Eveneens staat er een lekker
kopje koffie/thee voor u klaar.

Zouden alle kinderen de rapporten weer in
kunnen leveren?

U kunt zelf bepalen of u het liefst op
donderdagmiddag 8 september of op
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Plakboeken mee

dinsdagmiddag 13 september komt.

Zouden alle kinderen van groep 1/2A en 1/2B

U kunt naar binnen via de nooddeuren van de

de plakboeken weer in kunnen leveren?

lokalen.

Stagiaires

Jaarplanning

Er komen dit jaar weer een aantal stagiaires

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de

bij ons stage lopen.

jaarplanning voor dit schooljaar.

Van de Pabo komt Daniëlle Jonkman bij ons
stagelopen. De eerste helft van het jaar loopt

Jaarplanning oud papier

zij stage in groep 4. De tweede helft van het

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u de

jaar in groep 8.

jaarplanning voor het ophalen van het oud
papier voor de eerste helft van dit schooljaar.

Van de opleiding tot onderwijsassistent komt
Lieske Romkes in groep 5, Estelle Mulder in

Alvast bedankt voor uw medewerking! Van de

groep 3, Marlies Kuipers in groep 7, Iris

opbrengst van het oud

Groen in beide groepen 1/2 en Nick

papier kunnen we elk

Steenhuis in groep 6.

jaar mooie dingen
voor uw kind/kinderen
realiseren!

We wensen de stagiaires een leerzame tijd
toe bij ons op school.

Dit schooljaar organiseren wij een KiVa dag

Website/
Facebook

op vrijdag 9 september. Van 8.30 uur tot

Ook dit schooljaar gaan we weer regelmatig

9.30 uur doen wij met alle kinderen van de

foto’s van allerlei activiteiten op de website

school allerlei leuke werkvormen uit de

en Facebook plaatsen.

KiVa dag

methode KiVa (onze methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling).

Voor ons als school is het leuk
om regelmatig berichten op

Aangezien we ook graag aan de ouders willen

Facebook of op de website te

laten zien hoe deze lessen gaan, nodigen we

plaatsen.

de ouders uit, om te komen kijken. U bent

We kunnen u op die manier goed op de

welkom vanaf 8.30 uur in de middenruimte

hoogte houden van allerlei activiteiten die wij

van de school.

op school doen.

Zoals de KiVa slogan luidt:

Bij het plaatsen van foto’s van uw kind op de
website of op Facebook zijn wij voorzichtig en

Samen maken we er
een fijne school
van!

nemen we de volgende maatregelen.
• Op Facebook wordt per activiteit een
beperkt aantal foto’s geplaatst. Zijn
er meer foto’s beschikbaar, dan wordt

We zien u graag op vrijdag
9 september!

er een link gegeven naar het
webalbum van de school.
• De foto’s van de website kunnen niet

Diverse folders
Aan het begin van elk schooljaar krijgen alle
kinderen meerdere folders mee naar huis met
de mogelijkheid om zich te abonneren op
jeugdbladen of in te schrijven voor een

allemaal tegelijk worden gedownload.
Als iemand de foto’s wil downloaden
moet hij/zij dit per foto doen.
• Foto’s van kinderen in zwemkleding
worden niet geplaatst.
• Via de nieuwsbrief wordt af en toe een

typcursus. Uiteraard bent u tot niets

link naar een webalbum gegeven bij

verplicht.

bepaalde activiteiten. Bij het plaatsen
op de website van deze

Naschools sportaanbod
In de bijlage een flyer van het naschools
sportaanbod van Buurtsportwerk.

nieuwsbrieven wordt deze link eerst
verwijderd, zodat derden niet via de
digitale nieuwsbrieven door kunnen
klikken naar onze fotoalbums.
Als school bekijken wij alle foto’s zorgvuldig

Telefoonnummer directeur

voor wij deze op onze website/Facebook

In geval van nood kunt u de directeur, Gonda

plaatsen.

Stienstra, altijd bereiken op telefoon
nummer: 06-18994316.
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Het is de bedoeling dat alle kinderen van

Brengen en halen van de
kinderen

groep 1/2 gymschoenen (voorzien van hun

We willen u vragen de veiligheid van de

naam) mee naar school nemen. Deze

kinderen in acht te nemen bij het naar school

schoenen blijven op school en worden bij

brengen/halen van de kinderen. Om

slecht weer dagelijks gebruikt bij de

botsingen op de stoep te voorkomen, willen

gymlessen.

we iedereen vragen om niet op de stoep te

Gymschoenen groep 1/2

fietsen en alleen op de stoep te lopen.

Verkeersproject

Daarnaast is het parkeren een

Donderdag 15 september krijgen de kinderen

aandachtspunt. We zien dat sommige ouders

in alle groepen een gastles over verkeer.

parkeren voor school om hun kinderen weg te

De kinderen van groep 5 en 6 krijgen een

brengen, deze parkeerplaats is alleen voor

gastles over fietsen. De kinderen moeten

omwonenden. Daarnaast is het erg druk en

deze dag dus op de fiets naar school komen.

onoverzichtelijk als er auto’s door de
fietsende en lopende kinderen rijden voor het
brengen en halen. We willen u vragen om te
parkeren op de parkeerplaats bij de gymzaal.

Wieltjes dag
Iedere vrijdag is het wieltjes dag. De
kinderen van groep 3 t/m 8 mogen dan hun
skeelers of een skateboard meenemen.
Voor de veiligheid hebben we ingevoerd dat
de kinderen van groep 3 t/m 5 bij het spelen

Aanvragen verlof

met wielen een helm moeten dragen.

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

De kinderen van groep 6 t/m 8 moeten een

buiten de schoolvakanties. Het moet

helm dragen bij het spelen met skeelers of

redelijkerwijs te voorzien zijn dat een

een skateboard.

vakantie, in alle schoolvakanties van
minimaal 2 aaneengesloten weken, tot

Rondje Lindewijk

onoverkomelijke bedrijfseconomische
problemen zal leiden.

In de bijlage een flyer over het rondje
Lindewijk.

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.
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Luizen
We zoeken nog een nieuwe
luizenmoeder/vader. Samen met een aantal
ouders controleren de luizenouders alle
kinderen op luizen na de vakanties. De
commissie spreekt onderling een datum af,
waarop zij kunnen. Mocht u ons hierbij willen
helpen, dan kunt u dat aangeven via
directie.heidepolle@comprix.nl.

Agenda
8 september

Informatiemiddag gr 1-7
keuze 1

9 september

KiVa dag

13 september Informatiemiddag gr 1-7
keuze 2
15 september Verkeersproject
16 september Sportdag gr 8 Comprix
19 september Informatieavond gr 8
21 september Margedag, leerlingen vrij.
Studiedag leerkrachten.
26 september Oud papier
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