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Beste ouders/verzorgers,
Vandaag ontvangt u de 1e nieuwsbrief van dit schooljaar.
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage over het komende welkomgesprek. Wilt u deze goed
doornemen en meenemen naar het welkomgesprek. Ook zit er een bijlage bij over de
schoolfotograaf.
Ik hoop dat iedereen het schooljaar goed begonnen is. We zijn nu een weekje bezig en ik heb
het idee dat dat wel goed zit. Mochten er toch punten zijn die nog niet helemaal lekker
lopen hoop ik dat u bijtijds aan de bel trekt, bij de leerkrachten of bij mij. Zo hoop ik dat onze
samenwerking ook dit jaar op een fijne, laagdrempelige manier gaat verlopen.
Ik wens jullie allemaal een heel fijn, goed en gezond schooljaar toe!
Nieuwe collega’s
Dit schooljaar zijn er weer een paar nieuwe collega’s op school bijgekomen.
Marielle van der Lee staat op donderdag en vrijdag in groep 1/2 c en op maandag in de
ondersteuning.
Therese Krijnen. staat tot de herfstvakantie op maandag, dinsdag in groep 5 en op woensdag
afwisselend in groep 5 en groep 7.
Vanaf 8 oktober komt Marloes Dorland op maandag, dinsdag en woensdag om de week in
groep 5 en op woensdag om de week en vrijdag in groep 7.
Wendy van Esch komt ons ondersteunen op allerlei gebied, conciërgewerk, gastvrouw, hulp
in de klas enz…
Levi Splinters verzorgt op donderdag de gymlessen in groep 3 t/m 8. Één les wordt door hem
gegeven en één les door de leerkracht.
We wensen hen allemaal een super tijd op jongLeren.
Nieuw in schooljaar 2018-2019 een snipperdag voor kinderen
In de laatste nieuwsbrief van het afgelopen schooljaar stond het al genoemd, maar toch nog
even als herinnering (met ook een uitleg waar we de uren vandaan halen)
In het schooljaar 2018/2019 krijgt u de mogelijkheid om 1 vrije dag/snipperdag op te nemen
buiten de geplande studiedagen, vrije dagen en vakanties om. We hebben de lesuren dit
schooljaar zo ingedeeld dat we ouders deze "service" aan kunnen bieden.
Deze uren sparen we door de lesuren van de groepen 3 en 4 vanaf dit schooljaar op te
hogen. Ze hebben dus minder tussendoor vrije dagen dan voorheen. Door de
versnippering kwam het lesprogramma van deze groepen 3 en 4 regelmatig in de knel.
Wij vragen u rekening te houden met het volgende:
• De verlofdag mag niet ingezet wordt op de 1e schooldag na de grote vakantie en de
laatste schooldag voor de grote vakantie.
• Plant u de verlofdag op een geplande schoolactiviteit zoals: koningsspelen,
schoolreisje, carnaval etc? Geef dit dan uiterlijk 3 weken van tevoren door aan de
groepsleerkracht zodat we in onze organisatie hier rekening mee kunnen houden.
• De snipperdag mag ook niet opgespaard worden. Hij moet dat schooljaar worden
opgenomen, anders vervalt deze.

Wij gaan weer naar school!
De school is weer begonnen en u heeft het vast al gemerkt, het is erg
druk tijdens het brengen en halen van uw kind(eren). Daardoor kunnen er onveilige situaties
voordoen.
Door aandacht te besteden aan en het letten op het houden aan de verkeersregels kunnen
we samen de omgeving veiliger maken tijdens deze piek-uren.
Daarom zal er de komende tijd ( en gedurende het schooljaar) extra gecontroleerd worden
op parkeren, rijgedrag en het uitstappen van uw kind en kunt u aangesproken worden als
het veiliger kan.
Als school hebben we een aantal “veilige” regels waarvan we verwachten dat u zich hier als
ouder ook aan zult gaan houden gedurende het hele schooljaar. Het gaat tenslotte ook om
de veiligheid van uw kind(eren).
Samen kunnen we er voor zorgen dat er een veilige schoolomgeving komt.
Met de kinderen zullen we uiteraard ook aandacht besteden aan de verkeersveiligheid
middels kringgesprekken en verkeerslessen.
Verkeersveilige afspraken op "jongLeren":

Ik parkeer niet op de stoep of in een bocht.
• Ik laat mijn kind veilig uitstappen aan de stoepkant.
Ik parkeer in de parkeervakken of op een veilige plaats ook al
moet ik dan iets verder lopen.
• Ik parkeer of stop niet bij gele streep.
Bij de kleuterpoort:
• Ik zet mijn fiets op een veilige plaats.
• Ik wacht op de stoep en niet op straat.
•

•

U als ouder geeft hierbij het goede voorbeeld.
Wecycle
Dit schooljaar doen we opnieuw mee met de actie van “Wecycle”
De inzamelperiode is van 3 september t/m 9 november 2018.
Het afgelopen jaar hebben we heel veel kleine huishoudelijke (kapotte) apparaten in kunnen
leveren waarvoor we als school een digitale fotocamera hebben ontvangen.
U SPAART TOCH OOK MEE ?
De inleverdoos staat vanaf 3 september in de gang bij de kopieerruimte.
(ps. let u op wel de grootte en eventueel schone apparaten.)
Namens het Greenteam alvast bedankt.
Korte punten
op school is de regel dat ouders op maandag en vrijdag mee naar binnen mogen
lopen. We hebben bewust voor twee dagen gekozen om op de andere dagen de
lessen op tijd en in alle rust te kunnen laten beginnen. We vragen u om daar rekening
mee te houden en op de andere dagen dan ook buiten afscheid te nemen van uw
kind(eren).

-

gaat u binnenkort weer uw kleding opruimen? Op onze school staat een
kledingcontainer waar u uw kleding, schoenen, badtextiel en gordijnen in kwijt kunt.
Per kilo kleding gaat er ook een klein bedrag naar de school.

-

Groep 3 is op zoek naar een Primo Picolobord. Heeft u er toevallig thuis nog één staan
waar u niets mee doet?

-

Wie kan ons helpen aan een fluisterfoon?
Zijn er ouders die gemakkelijk aan materiaal kan komen om deze leuke fluisterfoons
te maken en er voor ons een paar wil maken? Wij zouden er heel blij mee zijn!

Komende activiteiten
maandag 20 augustus:
27/8 – 7/9:
maandag 3 september:
dinsdag 4, 11 en 18 september:
donderdag 6 september:
vanaf donderdag 6 september:
maandag 17 september:
vrijdag 21 september:
maandag 24 september:
maandag 24 september
maandag 1 oktober:
woensdag 3 oktober:
vrijdag 5 oktober:
zondag 7 oktober:
dinsdag 9 oktober:
dinsdag 9 oktober:
woensdag 10 oktober:
woensdag 10 oktober:
donderdag 11 oktober
15 t/m 19 oktober:

weer naar school
welkomsgesprekken
schoolfotograaf
bewaarde land groep 6
juf Annette jarig
techchallenge groep 7/8
Cultoer
Burendag/inloopochtend
skate-a-way groep 3 t/m 8
Red je vriendje groep 7
Jaarvergadering OV
Start Kinderboekenweek en Kanjerweek
Open Kanjerles
juf Marloes jarig
Kanjerinfoavond 20.15 uur
infoavond VR voor groep 8 19.00-20.00
dag van de duurzaamheid groep 7
Open Kanjerles
Finale techchallenge groep 7/8
Herfstvakantie

Tot zover deze eerste nieuwsbrief!
Met vriendelijke groeten, Kees Willemse, directeur
Bijlagen bij digiduif: AVG Verklaring en Brief schoolfotograaf

