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Kennism ak ingsavond
Bij de start van het schooljaar 
voeren wij weer 
startgesprekken met alle 
ouders en kinderen. 

Naast deze startgesprekken 
gaan wij ook 
kennismakingsavonden voor 
de ouders van de onder-, 
midden- en bovenbouw 
organiseren. Op deze avond 
willen wij de ontmoeting 
tussen ouders en school 
centraal stellen. We hebben 
gemerkt dat de verbinding 
tussen ouders en school, 
mede door de Corona-jaren 
die achter ons liggen, wat 
minder sterk is geworden. Ook 
vinden we het belangrijk dat 
ouders elkaar (leren) kennen.

We zijn samen 
verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van uw kind, 
daarom rekenen we op uw 
komst deze avond.

U zult via Parro een 
uitnodiging ontvangen. De 
bovenbouw bijt de spits af op 
dinsdag 13 september!

Pr ivacy voorkeuren

In Parro kunt u aangeven 
welke gegevens en 
beeldmateriaal wij van uw 
kind(eren) mogen delen. U 
kunt dit ieder jaar aanpassen. 
Veel ouders hebben hun 
voorkeuren nog niet 
aangegeven, of slechts 
gedeeltelijk (er zijn 11 items 
waar we uw toestemming 
voor vragen). U kunt dit doen 
onder het tabblad 
'Instellingen'. Ik verzoek u 
vriendelijk uw voorkeur voor 
alle 11 items kenbaar te 
maken. Lukt het niet? Neemt 
u dan contact op met school.

INZAMELING OUDE KLEDING

AGENDA

agna. 
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   v.a. 5 sep     Startgesprekken

   ma 12 sep   Jaarvergadering oudercommissie 20.00 uur

   di 13 sep      Kennismakingsavond ouders stamgroepen 6-7-8

   21 t/m 23 sep  Kamp groep 8

   di 27 sep       Ondersteuningsteamoverleg

   di 4 okt          MR-vergadering 19.45 uur

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Weet u (nog) dat u uw oude 
kleding kunt inleveren op 
school? Wij ontvangen daar een 
vergoeding voor, die we weer 
kunnen gebruiken voor leuke 
activiteiten voor de leerlingen. 
De rolcontainers voor de 
gebruikte kleding staan 
inmiddels in de sluis bij de 
kleuteringang. U kunt uw zakken 
daar zelf neerzetten.

Naast (schone) kleding mag u 
ook schoeisel, tassen, 
handdoeken en bedlinnen 
inleveren.
Helpt u mee?



We hebben een fantastische Startweek achter de rug! Een 
week waarin we heel veel aan groepsvorming hebben 
gedaan, en waarin we veel plezier met elkaar hebben 
gemaakt. We hebben muziek gemaakt met Drum4Fun (fijn 
dat u met zoveel aanwezig was bij de eindvoorstelling!), 
techniekproefjes gedaan en heel gezellig met de hele school 
gepicknickt op het schoolplein.

Iedere groep heeft een groepsmissie geformuleerd. Dit is een 
wens die de kinderen samen met elkaar hebben 
geformuleerd: zo willen wij het dit jaar doen. Nu bespreken 
we met elkaar wat er voor nodig is om die wens met elkaar te 
realiseren. Op de kennismakingsavond vertelt de leerkracht u 
er meer over!

VREEDZAME  SCHOOL STARTWEEK

BIJLAGEN /  BUITEN DE SCHOOL

In de lessen Vreedzame School 

staat nu het samen werken aan 

een positief groepsklimaat 

centraal. Kinderen en 

leerkrachten maken samen 

afspraken over hoe je met elkaar 

omgaat en het ordelijk houden 

van de klas.

Om van een school of klas een 

groep te maken, is het nodig dat 

elk kind het gevoel heeft dat 

hij/zij erbij hoort. Kinderen 

hebben iets met elkaar als ze 

elkaar goed kennen en 

waarderen. Ze leren over 

'opstekers' en 'afbrekers'. Je 

geeft een opsteker als je een 

aardige, positieve opmerking 

maakt over iemand. Een 

afbreker is het 

tegenovergestelde.

De kinderen leren dat iedereen 

zijn mening moet kunnen uiten 

en verdedigen en iedereen 

respect moet hebben voor de 

mening van anderen.

Om de sfeer direct goed neer te 

zetten, besteden we hier de 

eerste weken (bijna) dagelijks 

aandacht aan.

- Uitnodiging van de Jeugdbieb
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