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Met in dit nummer: belangrijke data, de komende informatieavonden en
informatie van de ouder-kindadviseur

Dit is de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De nieuwsbrief zal voortaan iedere drie
weken verschijnen op donderdag. Veel leesplezier!

Van de directie: Een goede start
Zoals ik jullie al via Social Schools meldde zijn wij goed van start gegaan. Met fris
geschilderde wanden en schone vloeren in alle lokalen. Daarnaast is de hele school
lekker opgeruimd. De ramen gezeemd, de inloopmatten schoongespoten.

In de herfstvakantie wordt de speelzaal in de kelder onder handen
genomen. Er komt een nieuwe vloer voor verschillende doelen te
gebruiken met belijning voor de kleutergym en andere activiteiten
zoals de Kanjertraining, Drama en Dans. De kosten worden uit het
schoolbudget (subsidie) betaald en niet, zoals eerder
gecommuniceerd, uit de ouderverenigingsgelden. Er zijn tevens
gelden beschikbaar om de entree van onze school aan te pakken.
Hiervoor willen wij met een groepje kinderen, ouders en teamleden
een ontwerp gaan maken. Er zijn dit jaar al enkele ideeën
aangedragen, waar wij op door kunnen borduren.

Inhoudelijk zijn wij gestart met een studieochtend rondom
Kansrijke Combinatiegroepen, verzorgd door Cedin
Onderwijsadvies. Deze studieochtend staat in een reeks
van vijf studiemomenten dit komende schooljaar om ons te
scholen in het werken met combinatiegroepen en in
bredere zin ons te bekwamen in een verdergaande
di�erentiatie in de groepen, binnen de verschillende
vakgebieden. Wij volgen dit jaar de module Begrijpend
Luisteren en Lezen. Bij dit scholingstraject horen ook twee
rondes met groepsbezoeken: observaties en besprekingen.

De groepsleerkrachten zullen ook opdrachten in hun groepen moeten gaan uit
proberen. Deze scholing zal na het komende schooljaar een vervolg gaan krijgen,
waarbij een ander vak-, en vormingsgebied inzet zal zijn. In de komende periode zal er
ook een nieuw schoolplan geschreven worden met alle reeds ingezette en nieuwe
ontwikkelingen voor de school in de komende vier jaren.

We gaan op schoolreisje!!!
Het kan weer! Op maandag 13 september gaan we met
groep 1 t/m 7 op schoolreisje. Waar we naar toe gaan
verklappen we nog even niet. Binnenkort krijgt u meer
praktische informatie. En nog meer goed nieuws, dit is een
extra schoolreisje dus in het voorjaar gaan we nog een
keer!  We kijken uit naar een leuke dag met veel
gezelligheid voor de kinderen. Groep 8 gaat niet mee, want
zij gaan die week op kamp, drie dagen vol sport en spel,
bonte avond, keten op de kamers en nog veel meer.



Informatieavond
Ieder schooljaar starten we met een informatieavond voor ouders.
De avond is bedoeld om ouders te informeren over de werkwijze en
het aanbod in de groep van uw zoon/dochter. De leerkracht van
de groep zal iets vertellen over welke vakken er gegeven worden en
het reilen en zeilen van de groep. Per leerling kan er één ouder
komen. Deze avond is voor inhoudelijke informatie over de groep
en niet voor het bespreken van individuele leerlingen, daarvoor
zijn de KOL (kind-ouder-leerkracht) gesprekken in de week van 27
september. Voor deze gesprekken ontvangt u tegen die tijd een
uitnodiging van de leerkracht via Social Schools.

Dag 19.00 - 19.45 uur 20.00 - 20.45 uur

maandag
6 sept

groep 5 (hal)
groep 5/6 (speelzaal)

dinsdag
7 sept

groep 6 (hal)
groep 6/7 (speelzaal)

groep 7 (hal)

woensdag
8 sep.

groep 1/2A (hal)
groep 1/2B (speelzaal)

groep 8A (hal)
groep 8B
(speelzaal)

donderdag 9 sept. groep 3 (hal)
groep 3/4 (speelzaal)

groep 4 (hal)

Tot slot nog enkele belangrijke data voor in uw agenda…

Belangrijke data

Week van 6 sept. Algemene informatieavond
(zie schema)

13 sept. Schoolreisje groep 1 t/m 7
(meer info volgt)

15 t/m 17 sept. Kamp groep 8

20 sept. Start Kinderboekenweek

Week van 27 sept KOL gesprekken

13 okt. Afsluiting Kinderboekenweek

14 en 15 okt Studiedagen, kinderen vrij

16 t/m 24 okt. Herfstvakantie


