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Iedereen weer van harte welkom terug op school!
We hebben prachtige zomerweken achter ons en als team hebben we er weer zin in. De
afgelopen week was er al volop activiteit in de lokalen. Alles ziet er fris en opgeruimd uit en het
wachten is op de kinderen om het gezellig te maken.
We zien uit naar een inspirerend schooljaar waarin we met elkaar de zorg en ontwikkeling van
de kinderen zo goed mogelijk willen vormgeven. Als school staan we ervoor om een goede
basis mee te geven en om de kinderen uit te dagen met hun eigen talenten aan de slag te
gaan. Daarbij krijgen de kinderen meer en meer eigenaarschap over hun eigen leerproces
zodat zij ook innerlijk gemotiveerd zijn om nieuwe dingen te onderzoeken en leren. We delen
ook de leuke dingen met elkaar en we hopen dat ieder het naar de zin zal hebben.
De toekomst in
Tijden zullen steeds verand’ ren
en daarmee de maatschappij.
Ook onze kinderen in de toekomst
zullen anders zijn dan wij.
Dat is een natuurgegeven
wordt daarvan nou maar niet bang.
Elke tijd zijn eigen kleuren;
elke tijd zijn eigen zang.
Maar iets zal steeds hetzelfde blijven
bij alle kind’ ren in elke tijd.
Dat verandert nooit en dat
zal blijven tot in alle eeuwigheid.

Zij zullen ons om Liefde vragen
oprechte aandacht vragen zij.
’t Gevoel van ‘Yes, ik mag er wezen’
dat maakt onze kind’ ren blij.
Zo zullen zij de toekomst in gaan
als kind’ ren die met Gods Liefde leven;
Zodat zij aan hun eigen kind’ ren
die Liefde ook door kunnen geven.

Zo willen wij dit nieuwe schooljaar met elkaar aan de slag gaan. Allen Gods zegen gewenst!
Bijbelverhalen
We beginnen dit schooljaar in het Bijbelboek Exodus waar
het gaat over Mozes die met het volk Israël vertrekt op weg
naar het beloofde land.
We mogen de kinderen door deze verhalen leren wie God is
en dat Hij nog steeds dezelfde is en ook nu met ons mee wil
gaan op onze levensreis.

Nieuwe collega’s
Wij starten dit schooljaar met maar liefst 4 nieuwe collega’s waaronder twee meesters!
In groep 3 komt juf Danila. Zij is 4e jaars student en doet haar eindstage op
maandag en dinsdag in groep 3. Op maandag samen met juf Lieke, op
dinsdag werkt zij zelfstandig. Twee jaar geleden heeft zij ook haar stage bij
ons gedaan en dat was prima bevallen!
In groep 4 begint juf Judith. Zij is net afgestudeerd en komt op donderdag en
vrijdag in groep 4 naast juf Petra. Vorig schooljaar heeft zij ook groep 4
lesgegeven met haar eindstage, dus de groep is wel vertrouwd voor haar.
In groep 8 komt meester Johan op maandag en dinsdag. Hij is een
‘oude rot’ in het vak, werkt al meer dan 45 jaar in het onderwijs en heeft er
nog steeds veel plezier in. Wij zijn blij dat hij ons team komt versterken
totdat we een structurele oplossing hebben gevonden.
Aangezien juf Myrthe nog aan het re-integreren is, hebben we in de
persoon van meester Bas een interim IB’er gevonden. Wij zijn erg blij dat met hem
het IB werk weer goede voortgang zal krijgen. We hopen uiteraard dat juf Myrthe
gaandeweg haar taken weer kan oppakken, maar tot die tijd zal Bas ons met
raad en daad terzijde staan.
Informatieavonden
Op maandagavond 5 september en donderdag 8 september zijn er weer de bekende
informatieavonden. Alle ouders van de groepen worden dan uitgenodigd om met elkaar
kennis te maken en van de leerkracht informatie te krijgen over het komende schooljaar.
Maandag 5 september:

van 18.45 – 19.30 uur => groep 2 en 3
van 19.45 – 20.30 uur => groep 5 en 8
Donderdag 8 september: van 18.45 – 19.30 uur => groep 1 en 4
van 19.45 – 20.30 uur => groep 6 en 7
U bent van harte welkom en in de hal zal koffie/thee klaarstaan.
Verkeersbrigadiers – nogmaals oproep
Voor de zomervakantie hebben enkele ouders zich aangemeld om mee te helpen met
brigadieren. Nu komen we echter nog twee ouders tekort
Voor de kinderen is het heel fijn als er brigadiers staan bij het oversteken. Mocht het niet
lukken een ouder te vinden, dan zullen er op bepaalde dagen géén brigadiers zijn.
Rapporten
Graag willen we de rapporten terug ontvangen. Inleveren uiterlijk volgende week.
Basis Online: opnieuw zelf uw privacy aanpassen
U heeft vorig jaar binnen het ouderportaal aangegeven waar u
wel en waar u geen toestemming voor geeft met betrekking tot
foto- en filmbeleid. Volgens de wet AVG dient u dit jaarlijks te
doen; daarom het vriendelijk verzoek of u uw eigen instellingen
wilt nalopen en waar nodig bijstellen. U krijgt van ons daar 2
weken de tijd voor. Na die tijd zullen de leerkrachten foto’s
plaatsen binnen het ouderportaal van hun eigen groep waarbij
rekening wordt gehouden met uw voorkeuren.

Start van de schooldag
Vanaf volgende week hanteren we de volgende schooltijden:
§ vanaf 08.20 uur nemen kleuters bij het hek afscheid en lopen zelfstandig de school in;
§ vanaf 08.20 uur komen groep 3, 4, 5 en 6 zelfstandig door de poort van het grote plein
naar binnen en lopen direct door naar de klas;
§ vanaf 08.20 uur komen groep 7 en 8 zelfstandig door de zij-poort naar binnen
en gaan direct door naar hun eigen lokaal;
§ om 08.30 uur starten in alle groepen de lessen
Eind van de schooldag:
§ de kleuters komen via het kleuterplein naar buiten;
§ om 14.25 uur komt groep 1 naar buiten, om 14.30 uur groep 2
§ om 14.30 uur komen groep 3, 4, 5 en 6 via het plein bij de grote poort naar buiten
§ om 14.30 uur komen groep 7 en 8 via het plein via de zij-poort naar buiten
1e Schooldag maandag 22 augustus
Groep 1 en 2: Ouders mogen deze dag mee naar binnen lopen en even in het lokaal een
praatje met de juf maken.
Groep 3 t/m 8: Kinderen (en eventueel ouders) mogen binnenlopen en een praatje maken
met de leerkrachten.
Deze inloop is voor alle groepen van 8.20 – 8.40 uur. Daarna starten de lessen.
Halverwege de ochtend houden we een centrale opening met alle kinderen.
Betaling schoolreis dinsdag 30 augustus en/of donderdag 7 september
Volgende week ontvangt u een uitgebreide brief met alle informatie over
het schoolreisje.
Inmiddels heeft 80% van de ouders al betaald, dat is super!
De laatste gezinnen ontvangen binnenkort een reminder. Uiterlijk
26 augustus moeten alle betalingen binnen zijn.
Meenemen mobiele telefoon/smartphone
Er zijn in de bovenbouw vaak kinderen die een mobiel/smartwatch meenemen. Ik wil
benadrukken dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de kinderen als zij deze
meenemen. Om 8.30 uur worden de telefoons ingeleverd bij de leerkracht en bewaard in een
lade. Om 14.30 uur krijgen de kinderen de mobieltjes weer terug.
Gymlessen
Groep 1 en 2 gymmen bij slecht weer in het speellokaal van de school. Er wordt gegymd in
hemd en onderbroek en op gymschoenen. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten.
De gymlessen van groep 3 t/m 8 zijn iedere vrijdag in gymzaal De
Lingebolder. Tijdens deze lessen wordt er een shirt en een sportbroekje
gedragen of een gympakje. Verder worden er gymschoenen
gedragen die niet buiten gebruikt worden. Het is de bedoeling dat de
gymspullen na iedere gymles weer mee naar huis genomen worden
(en dus niet op school aan de kapstok blijven hangen!).
De gymlessen in groep 3-8 verzorgd door meester Nick. De eigen
leerkracht is er wel bij aanwezig.
Op maandagmiddag hebben de groepen 5-8 bij toerbeurt ook gymles van de eigen
leerkracht. Dit start in de tweede schoolweek met groep 6 en 8
Jaarrooster
U ontvangt bij dit bericht ook het jaarrooster voor dit schooljaar. Daarin staan ook alle
studiedagen en lesvrije dagen vermeld.

Agenda
maandag 22 augustus:
dinsdag 30 augustus:
donderdag 1 september:
maandag 5 september:
donderdag 8 september:
woe 28/9 en vrij 30/9:
dinsdag 4 oktober:

eerste schooldag nieuwe schooljaar
schoolreis groep 1/2 en 5-7
schoolreis groep 3/4
informatieavond groep 2, 3, 4 en 8
informatieavond groep 1, 4, 6 en 7
Kijkje in de Klas
start Kinderboekenweek

woensdag 5 oktober:
do 13/10 en di 18/10:
donderdag 18 oktober:

Studiedag – alle leerlingen vrij

ouder-vertel-gesprekken
afsluiting Kinderboekenweek

maandag 24-10 t/m vrijdag 28-10:
woensdag 2 november:
do 10/11 en di 15/11:

HERFSTVAKANTIE

Dankdag - schoolontbijt
podiumvoorstelling

maandag 21 november: Studiedag – alle leerlingen vrijdag

Hartelijke groet, mede namens alle collega’s,
Caroline van Reenen
directeur

