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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. Via Parro heeft u
hierover al kunnen lezen. Nogmaals dank aan de kinderen van groep 8 voor de geweldige
organisatie! Alle groepen zijn deze weken gericht op het gezamenlijk vormen van een
positieve groep. Naast extra lessen Vreedzame School worden er veel spelvormen gedaan.
Op de website treft u de nieuwsbrief bij blok 1 van de Vreedzame School aan. Binnenkort
vinden de verkiezingen voor de leerlingenraad (groep 6) en de sollicitaties voor de
leerlingmediatoren (groep 6 en 7) weer plaats .
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 met en 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
met 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). Voorafgaand aan het gesprek vult u een formulier
over uw kind. 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.

Vak leer k r ach t bew egin gson der w ijs
Personeel is schaars in deze tijd. Helaas is het daarom nog niet gelukt om een vakleerkracht bewegingsonderwijs te vinden
voor dit schooljaar. Sportservice is naarstig op zoek voor ons, maar hebben tegelijkertijd nog vacatures op meerdere
scholen in te vullen. Binnen ons team zijn er weinig leerkrachten met een gymbevoegdheid, waardoor het in de 1e helft van
de week te bewerkelijk wordt om een leerkrachtenruil te organiseren. Voorlopig betekent dit dat de kinderen 1x per week
gymmen. Op vrijdag wordt voor de groepen 4-5-6 en 7-8 een toestelles gegeven, gecombineerd met spelopdrachten. Een
keer per 4 weken wordt de gymles vervangen door een zwemles in het Koggebad. Groep 1-2-3 gymt apart op de maandag.
Er wordt in de 1e helft van de week wel waar mogelijk extra bewogen op het schoolplein.

Agen da
1 september: kennismakingsavond groep 1-2-3
2 september: kennismakingsavond groep 7-8
3 september: groepen 4-5-6 zwemmen
7 september: MR-vergadering
9 september: Inhaal schoolreisje groep 1 t/m 7
10 september: leerlingloze dag (alle kinderen vrij)
14 september: NIO-toets groep 8
15 september: teamverjaardag plus
Ondersteuningsteam 1
17 september: groep 7-8 zwemmen
20 september: schoolfotograaf
23 september: Bag2School

In h et zon n et je! Gef elicit eer d!
In september zijn jarig:
1 september: Stijn uit groep 6
4 september: Cas van den Anker uit groep 6
14 september: Eva uit groep 4
15 september: Lisa uit groep 6
16 september: Esmee uit groep 3
19 september: Lanah uit groep 5
Teun uit groep 5
20 september: Hevi uit groep 2
28 september: Miles uit groep 6

