
 

Nieuwsbrief  
  Augustus /september 2017 

Schooljaar 2017-2018 

pv= personeelsvergadering MR= medezeggenschapsraad OC= oudercommissie   DO=directeurenoverleg 

Beste ouders,  De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar 2017-2018! 

We hopen dat iedereen het schooljaar gezond én vol energie kan beginnen. We nodigen jullie 
allemaal uit op maandag 21 augustus om 8.30 uur voor een feestelijke opening van het schooljaar 
met extra genodigden, tja, wat er gebeurt… probeer er maar bij te zijn ☺ 

Voor de start van het schooljaar staat in deze nieuwsbrief wat informatie. Op woensdag 30 augustus 
krijgen alle ouders de complete jaarkalender en het jaarplan. Als er eerder al vragen zijn, loop gerust 
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even binnen of mail of bel even. Als team zijn we deze week aan het werk om de lokalen en de 
school startklaar te maken: 

           
In deze nieuwsbrief: 
1.Omgekeerde oudergesprekken 
2.Gezamenlijk overleg met medezeggenschapsraad, oudercommissie en team 
3.Info avond groepen 
4.Nieuwe en vertrekkende leerlingen 
5.Naschools aanbod 
6.Nieuw schooljaar: Gymkleding en vulpennen 
7.Schoolfruit  
8.Stagiaire 
9.Schoolkamp groep 6-7-8  

Jarigen deze maanden Gefeliciteerd en een fijne dag:                                                                                                                       

AUGUSTUS                               Groep 

10 Silvey Wolf (2006)   gr 8                       9 Quentin Aan de Wiel(2013)   gr 1 
14 Alex Zaaijer (2008)   gr 6  
SEPTEMBER Groep 
2 Julia van Raaij (2009)  gr 5                       4 Tomasz van Wincoop(2013)  gr 1 
19 Julius van Toorn (2012)  gr 2                      13 Jesse van Seyda(2013)       gr 1 

                                                                                                                                                                         

1. Omgekeerde oudergesprekken: Maandag 21 augustus ontvangen alle ouders een uitnodiging voor een 

oudergesprek waarin jullie als ouder vertellen over jullie  kind: Hoe is hij/zij aan dit schooljaar begonnen? Wat 

zijn de talenten en wat zijn de aandachtspunten? Op welk gebied willen jullie als ouders ondersteuning of 

extra werk voor thuis? We plannen de gesprekken ’s avonds omdat we hopen dat beide ouders aanwezig 

kunnen zijn. 

2. Gezamenlijk overleg mr, oc en team: Net als vorig schooljaar willen we een gezamenlijk overleg houden 

mbt de jaarkalender en de schooldoelen voor dit schooljaar. Na de oudergesprekken van 20.30-21.15 uur. 



 

3. Info avond van de groepen 5 september:  specifieke informatie van elke groep voor dit schooljaar: wat zijn 

de afspraken/de nieuwe vakken, welk huiswerk wordt er gegeven?  En wat nieuw is: we nodigen alle kinderen 

uit om mee te komen voor de uitleg in hun eigen klas!  Voor de broertjes en zusjes die moeten wachten is er 

opvang. 

18.15-18.45 uur groep 1-2 
18.45-19.15 uur groep 3-4-5 
19.15-19.45 uur groep 6-7-8 
4. Nieuwe en vertrekkende leerlingen: De volgende leerlingen komen nieuw door hun verhuizing, óf omdat ze 
komen oefenen omdat ze (bijna)   4 jaar worden! Van harte welkom! Jayden Hein is 4 jaar geworden in de 
vakantie, dus hij begint nu écht in groep 1! 
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Fenna  Helsdingen  (08-11-2017 wordt ze 4 jaar) 

Anne Evertse gaat vanaf dit schooljaar naar  een andere school in Tiel en Mareille Kooistra start in groep 8 op 
De Regenboog in Ingen. We wensen hen alle twee veel succes toe. 

5. Naschools aanbod: In de jaarkalender van 30 augustus zien jullie een overzicht van het aanbod na schooltijd 
op onze school. Scratch start al in september, daarom vast in deze brief. Aanmelden bij meester Peter. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. 

De vrijwilligers van de kook- en knutselclub willen weer verder, maar zouden het erg fijn vinden als er ouders 
van lagere groepen zich aanmelden, zodat uiteindelijk het stokje overgenomen wordt door ouders van wie de 
kinderen nog op school zitten. 

6. Nieuw schooljaar: gymkleding en vulpennen:  De gymlessen zijn weer op donderdagmiddag. Voor de 
gymles heeft elk kind een sportbroekje, shirtje  (of een gympakje)en goed passende gymschoenen nodig. 
Willen jullie controleren of de kleding en de schoenen van vorig schooljaar nog passen? De kleding kan in het 
kluisje in een tas blijven. Voor iedere vakantie gaan de kleren mee naar huis om te wassen.  In groep 4 krijgen 
alle leerlingen van school een vulpen, als hij kapot gaat krijgen ze een nieuwe, bij verkeerd gebruik of 
kwijtraken, kunnen ze voor € 5,- een nieuwe kopen of een goede eigen vulpen meenemen, bijv.Stabilo (daar 
moeten eigen vullingen voor meegebracht worden). 

7. Schoolfruit:  Vanaf maandag 4 september proberen we weer schoolfruit te regelen voor de dinsdag, 
woensdag en donderdag. De exacte kosten voor dit schooljaar  krijgen jullie volgende week te horen. Op 
maandag en vrijdag  brengen de kinderen zelf een pauzehap  mee, liefst ook fruit, anders een gezond 
alternatief. Voor het drinken in de pauze  is een flesje water het beste idee. De leerlingen kunnen het flesje 
ook op school laten en elke dag vullen. 

8. Stagiaire:  Vanaf 11 september t/m januari zal Isabel van Soest haar Minor stage op de maandag bij ons op 
school doen. Zij zal voornamelijk in groep 1/2 werkzaam zijn, daarnaast zal ze in het kader van haar opleiding 
ook Yoga-lessen geven en interviews afnemen over de visie van de (openbare) school. 

9. Schoolkamp groep 6-7-8: Het is bijna zover, de leerlingen gaan weer lekker met elkaar op kamp! Meester 
Peter en juf Karlijn gaan mee als begeleiding. Juf Gerrie neemt de lesgevende taken van juf Karlijn over. 

Dat was het voor nu, wij hebben zin in het nieuwe schooljaar en we hopen jullie allemaal te 
zien bij onze feestelijke opening op maandag 21 augustus om 8.30 uur!! 

Marijke, Peter, Karin, Cora, Natasja, Karlijn en Gerrie. 


