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Start nieuwe schooljaar!

Dinsdag 10 september/donderdag 12 september 2019

Startgesprekken

Woensdag 2 oktober t/m woensdag 9 oktober 2019

Kinderboekenweek

Herfstvakantie 2019

21 oktober t/m 25 oktober 2019

Dinsdag 5 november 2019

Ouderochtend van 8.30-10.00uur

WELKOM TERUG!
Na een heerlijke vakantie, hebben we inmiddels bijna
onze eerste week van het nieuwe schooljaar alweer
achter ons. We hopen dat iedereen terug kan kijken op
een fijne vakantie en weer uitkijkt naar wat komend
schooljaar komen gaat! Ons team is er helemaal klaar
voor; samen met u en de kinderen gaan we er een
fantastisch jaar van maken!

Gezinsklas
Deze week is op de donderdagochtend de gezinsklas
gestart. Kinderen tot en met groep 8 krijgen samen met
een of meerdere gezinsleden onder schooltijd extra
aandacht bij het aanleren van nieuwe vaardigheden
voor in de klas. De gezinsklas richt zich op het aanleren
van vaardigheden waar zowel het kind, leraar als de
omgeving baat bij hebben.

‘Gouden weken’
Deze weken zijn we gestart met de zogenaamde
‘Gouden weken’. Een goed begin is het halve werk. Dit
geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van
het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na
een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen
verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste
weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend
belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch
klimaat in de klas. De komende weken gaan we hard
werken aan een goede basis voor een fijne sfeer,
zodat we daar de rest van het jaar profijt van kunnen
hebben. Misschien kan uw kind u er meer over
vertellen!

Aan de gezinsklas kunnen negen gezinnen tegelijk
deelnemen. Gezinnen gaan een ochtend in de week
naar de gezinsklas gedurende een periode van 10
weken. De ouders helpen het kind bij het maken van
schoolwerk en het halen van de vooraf gestelde
doelen. De eerste ochtend was een succes. Heeft u ook
interesse en denkt u dat dit mogelijk iets kan zijn voor
uw kind? Loop dan even binnen, dan gaan we samen
kijken naar de mogelijkheden.
Gymrooster 2019-2020
Op onderstaande dagen hebben de groepen gym.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dan een shirt, korte
broek en gymschoenen mee heeft? Op de
dinsdagmiddag mag groep 3 hun gymkleren ook
meenemen, deze groep gaat dan gymmen samen met
de groepen 1 en 2. De kinderen van groep 1 en 2
hebben hun schoenen altijd op school liggen.
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Donderdagmiddag Vrijdagochtend
Dinsdagochtend
Woensdagochtend
Dinsdagochtend
Donderdagmiddag

UITNODIGING Ouderochtend 5 november
Noteert u het alvast? Op 5 november houden we van
8.30uur -10.00uur een ouderochtend. We zullen u dan
onder het genot van een kop koffie o.a. bijpraten over
onze speerpunten van onze school voor de komende
periode.

Startgesprekken
Het schooljaar is gestart en uw zoon/dochter gaat
weer naar school. Als school willen we graag
samenwerken met ouders; we zien u als
‘ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet
uw kind in verschillende situaties.
U zou ons
bijvoorbeeld kunnen vertellen welke aanpak wij op
school mogelijk zouden kunnen gebruiken. Daarom
willen wij graag een kennismakingsgesprek met u
voeren.
Dit gesprek bestaat uit twee gedeelten:
1.
Informatie van ouders
• Wat is leuk/goed/sterk aan uw kind, welke
belangstelling(en) heeft uw kind?
• Welke aanpak werkt thuis goed? Misschien werkt
deze aanpak ook op school?
• Wat vindt uw kind makkelijk op school en wat juist
moeilijk?
• Hoe ziet u de samenwerking voor zich voor het
komende schooljaar en wat kunt u als ouder hierin
betekenen?
• Wat heeft uw kind nodig om lekker in zijn vel te
zitten?
• Is er een ontwikkeling in de thuissituatie waarvan het
belangrijk is dat de leerkracht dit weet?
2.
Informatie van de leerkracht:
• De leerkracht vertelt kort hoe de eerste weken zijn
verlopen.
Het gesprek zal ongeveer 15 minuten duren. Wij
hopen dat u, bij voorkeur beide ouders, aanwezig kunt
zijn.
U kunt ter voorbereiding van het gesprek alvast over
deel 1 nadenken: wat wilt u ons vertellen? Wat wilt u
met school bespreken? Welke vragen heeft u voor ons?
Zo weten we zeker dat we niets vergeten.

