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We zijn w eer gest ar t !
We zijn alweer in de 2e schoolweek! Alle groepen zijn lekker enthousiast opgestart en aan het werk. Vorige week is het
Vr eedzam e Sch ooljaar gezamenlijk geopend. Op de kennismakingsavonden kunt u het resultaat hiervan zien, of heeft u dit
al gezien. Alle groepen zijn deze weken gericht op het gezamenlijk vormen van een positieve groep. Naast extra lessen
Vreedzame School worden er veel spelvormen gedaan. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwsbrief bij blok 1 van de
Vreedzame School. Binnenkort vinden de verkiezingen voor de leerlingenraad (groep 6) en de sollicitaties voor de
leerlingmediatoren (groep 6 en 7) weer plaats .
We zijn ook alweer aan de 2e week van het continurooster bezig, rekening houdend met de Cor on amaatregelen. De huidige
afspraken voor het halen en brengen willen we graag verlengen tot nader bericht, om de landelijke ontwikkelingen rondom
het virus af te wachten. Dit betekent dat u uw kind kunt halen en brengen bij de nooddeur van de klas (de groepen 7-8 en
3-4), bij de hoofdingang (groep 5-6) of het hek aan de onderbouwkant (groep 1-2).
Het kan druk zijn bij het hek aan de hoofdingang. Hierdoor kan het lastig zijn om
afstand te houden. U kunt dan beter op het schoolplein gaan staan en daar op uw
kind wachten, of afscheid van uw kind op het schoolplein nemen. Het schoolplein is
inmiddels weer toegankelijk voor ouders. Mocht u op school iets willen bespreken
met een van de leerkrachten of met Alet, dan kunt u hiervoor een afspraak maken
via de telefoon, mail of parro.
Van de leerkracht(en) ontvangt u een uitnodiging voor een st ar t gespr ek . Dit gesprek
is bedoeld om een goede gezamenlijke start te maken met de onderlinge
communicatie over uw kind. De wederzijdse verwachting rondom de communicatie
en de begeleiding van uw kind wordt uitgesproken en vastgelegd in het ouderportaal
van ParnasSys. Het gesprek duurt ongeveer 10 minuten. U kunt aangeven wanneer u
gedurende het jaar graag een gesprek over uw kind wilt: u bent minder gebonden
aan de rapportavonden. Het is vanzelfsprekend van belang dat er gezamenlijk voor
gezorgd wordt dat de benodigde gesprekstijd in balans blijft (zodat we tegemoet komen aan de aandacht voor de situatie
van uw kind en tegelijkertijd de tijd van de leerkracht bewaken). Dit jaar krijgt u voorafgaand aan het gesprek een formulier
om in te vullen. De leerkracht vertelt u hier meer over.
In het ou der por t aal van ParnasSys kunt u de gegevens (administratieve informatie, toetsgegevens en gespreksverslagen)
van uw kind inzien. Mocht u (nog) geen (meer) inloggevens hebben, vraag deze dan even via het mailadres van de school
(hierboven vermeld) aan.
De h oof dlu ismoeders hebben vorige week de haren van alle kinderen gecontroleerd. Gelukkig blijken we hoofdluisvrij te
zijn! Mocht uw kind in de toekomst toch hoofdluis hebben, informeer dan de leerkracht hierover. Regelmatig het haar van
uw kind doorkammen blijft van belang.

sam en st ellin g M R
Niels Entes treedt per 1 oktober af als MR-lid. Hij is wel herkiesbaar voor de komende 3 jaar. U kunt zich ook verkiesbaar
stellen als u belangstelling heeft om in de MR te gaan (graag aanmelden bij Jane of Marleen). Als niemand zich aanmeldt
vóór 15 september wordt de benoeming van Niels verlengd. Als er een of meer kandidaten worden aangemeld, zullen we
een verkiezing organiseren. In de MR hebben, naast Niels, zitting: René Krabbenbosch (vader van Anne uit groep 4), Jane
Obdam en Marleen Stuijt.
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vacat u r e com m issie k ascon t r ole
De oudervereniging is op zoek naar een nieuw lid voor de kascommissie. De kascommissie controleert eenmaal per
jaar de financiële verantwoording van de oudervereniging. Deze controle vindt begin oktober plaats en vraagt
maximaal 2 uur van uw tijd. De kascommissie bestaat uit 2 leden, momenteel bestaande uit Niels Blom en Ringo Smit.
U kunt maximaal 2 jaar lid zijn van de kascommissie. Aangezien Niels reeds 2 jaar lid is van de kascommissie zijn wij op
zoek naar een enthousiaste ouder die hem wil vervangen. De eerste ouder die reageert wordt gekozen. U kunt u
aanmelden bij de huidige penningmeester Nanon Pronk via ghanapronk@gmail.com .

aan m elden BSO
Zoals u waarschijnlijk weet ,organiseert SKIK buitenschoolse opvang in de peuterspeelzaal De
Warskippers. Momenteel draait er een groep op donderdag na schooltijd. Er staan kinderen
op de wachtlijst om ook op andere dagen een groep te starten. Overweegt u opvang van uw
kind, informeer dan bij SKIK naar de mogelijkheden. Bij 6 aanmeldingen per dag (dit geldt
ook voor voorschoolse opvang) kan er een nieuwe groep worden gestart. Dit jaar is er een
nieuwe leidster gestart: Betul Atalay. Vanaf 1 november verhuist de Warskippers
(peuterspeelzaal en BSO) naar onze school (het oude lokaal van groep 3-4).

Uit slag ou der vr agen lijst Cor on a-per iode
Voor de zomervakantie hebben we een korte oudervragenlijst gehouden om uw ervaringen als ouder met de aanpassingen
binnen ons onderwijs vanaf medio maart te horen. Nogmaals dank aan de 21 ouders die de vragen hebben beantwoord!
Vrijwel alle ouders waren erg positief over onze aanpassingen en communicatie. Erg fijn voor het team om te horen! We nemen
de reacties mee mocht er nogmaals een (gedeeltelijke) schoolsluiting nodig zijn. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn!

Agen da
28 augustus: groep 5-6 zwemmen
1 september: kennismakingsavond groep 7-8
2 september: kennismakingsavond groep 1-2
8 september: MR-vergadering
9 september: Ondersteuningsteam
10 september: NIO-toets groep 8
11 september: Leerlingloze dag; alle kinderen vrij
21 september: schoolfotograaf
23 september: teamverjaardag
24 september: Bag2School
25 september: groep 7-8 zwemmen
30 september tot en met 11 oktober:
Kinderboekenweek, thema: En toen!

In h et zon n et je! Gef elicit eer d! En w elk om !
In augustus waren jarig:
4 augustus: Nora uit groep 2
9 augustus: juf Jane
7 augustus: Luna Laan uit groep 7
11 augustus: Reza uit groep 6
23 augustus: juf Sharon
Welkom op school:
in groep 1: Lucas Braas (op 15 juli 4 jaar geworden) en Jesse
Hengelman (25 augustus 4 jaar geworden)

