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Activiteiten

Jaarthema: Gezond gedrag
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10 sep – Di 11 sept: Studiedag Lina
14 sep
Wo 12 sept: Lina afwezig
Wo 12 sept: informatieavond, 19.00 – 20.30 uur
Wo 12 sept: Evelien aanwezig
Vr 14 sept: Verkeersles groep 4-5-6 door verkeerstheater Overstekend Wild
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17 sep – Di 18 sept: Prinsjesdag
21 sep
Di 18 sept: Lina afwezig
Do 20 sept: directieoverleg
Do 20 sept: Evelien aanwezig
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24 sep – Ma 24 sept: Groep 4-5 naar Geert Teiscentrum
28 sep
Wo 26 sept: Start verkoop kinderpostzegels
Do 27 sept: Evelien aanwezig
Vr 28 sept: Nieuwsbrief mee
Vr 28 sept: Sportdag in Stadskanaal (Seta-veld)
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1 okt –
5 okt

Week van de startgesprekken
Di 2 okt: Lina afwezig
Di 2 okt: Bezoek bibliotheek groep 1-2
Wo 3 okt: start Kinderboekenweek en opening Bibliotheek op School
Do 4 okt: Dierendag
Do 4 okt: Evelien aanwezig
Do 5 okt: Fietskeuring door VVN
Vr 5 okt: dag van de leraar
Start 1e projectperiode aansluiten bij Kinderboekenweek ‘Kom erbij’ (vriendschap)

Even bijpraten
Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2018-2019. Afgelopen maandag is de school weer
begonnen en het was fijn om elkaar weer te zien! Ook zijn er enkele nieuwe leerlingen op school gekomen
en we hopen, dat zij ook een fijne tijd bij ons op school hebben! Inmiddels wordt er alweer hard gewerkt
in de groepen.
Lianne en Liesbeth voelen zich gelukkig steeds beter en zijn ook weer begonnen met het lesgeven. Michel
is als vervanger nog aanwezig voor Liesbeth op de maandag, dinsdagochtend en woensdag, zodat soms
ook de groepen gesplitst kunnen worden. (afgelopen dinsdag voelde Evelien zich niet goed, en daarom
is Michel ook dinsdagmiddag in de groep gebleven.)
Linda is als vervanger aanwezig op de dinsdag, en Michel op de vrijdag, voor Lianne.
Rilana is gelukkig ook weer terug op school en aanwezig bij de tussenschoolse opvang.
Evelien is elke week op de dinsdag aanwezig en op de woensdag of donderdag. Deze dagen wisselen per
week, maar wordt aangegeven in het weekoverzicht. Lina is elke week vier dagen op school, maar soms
extra afwezig i.v.m. vergaderingen of studie. Op donderdag en vrijdag geeft zij les aan groep 4-5.
We hopen op een goed jaar en een fijne samenwerking. Zijn er vragen of opmerkingen, dan horen we
het graag!
Gespreksarrangement
Op de ouderavond wordt een formulier meegegeven waarop u kunt aangeven wat uw verwachtingen
zijn voor dit schooljaar en kunt u mutaties doorgeven middels dit formulier.
De manier waarop school en ouders/ verzorgers contact hebben, wordt samen bepaald.
Doorgaans worden contactvormen tussen school en ouders meestal bepaald door gespreksavonden, een
ouderavond en/of een tussentijds gesprek. Individuele contactafspraken op basis van de behoeften van
de individuele leerling maakt dat er verschillende gespreksarrangementen ontstaan. Elk gesprek is een

voortgangsgesprek over de vorderingen en eventuele belemmeringen in de
ontwikkeling van het kind. Samen komen we tot nieuwe afspraken voor een
vervolg.
We willen u vragen om dit formulier in te vullen en weer in te leveren bij de
leerkracht van uw kind.
De startgesprekken worden in oktober gepland. Met de ouders van de nieuwe
leerlingen in de groep wordt door de leerkracht een afspraak gepland. Sommige
leerlingen zitten voor het tweede (of derde) jaar bij dezelfde leerkracht in de
groep. Voor deze leerlingen wordt geen gesprek gepland door de leerkracht, maar kunnen ouders
aangeven of ze graag een gesprek willen.
Foto’s en video’s en Wet op Privacy
Op de Verbindingsweg worden regelmatig foto’s of video’s gemaakt bij festiviteiten op school. De foto’s
worden vaak op de website of op onze facebookpagina geplaatst. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen
van foto’s van uw kind dan vernemen wij dat graag (op formulier voor gespreksarrangement). We willen
u ook vragen om zorgvuldig om te gaan met foto’s, die u plaatst op internet en die u gemaakt heeft rond
school, waar andere leerlingen en/of leerkrachten op staan. Zoals u weet zijn er nieuwe regels om met
de privacy van leerlingen en leerkrachten om te gaan. Het maken van foto’s is de klas wordt door de
leerkrachten gedaan. Zij weten welke foto’s op internet geplaatst kunnen worden.
Luizencontrole
In iedere week na een vakantie worden alle leerlingen door een groep moeders
gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Als er een vermoeden van
hoofdluis en/of neten is nemen we contact met u op. Als u bezwaar heeft tegen
deze controle dan kunt u dit ook aangeven op het formulier voor het
gespreksarrangement. Wilt u ook aan ons doorgeven, als u thuis hoofdluis
gevonden heeft?
Kinderpostzegels
Dit jaar doen de leerlingen van groep 7-8 weer mee met de verkoop van kinderpostzegels. De opbrengst
van de kinderpostzegels wordt gebruikt voor verschillende goede doelen. Omdat we meedoen met de
verkoop, hebben we de kasten voor de Bibliotheek op School gekregen en daar zijn we heel blij mee! De
verkoop van kinderpostzegels start op woensdag 26 september.
Bibliotheek op School
Bij de opening van de kinderboekenweek wordt ook de Bibliotheek op School geopend. De pasjes voor
de uitleen zijn al op school aanwezig, enkele ouders en oud-leerling zijn druk bezig met het scannen van
de boeken en de wethouder is al uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Woensdag 12 september
komt Maaike Korte informatie geven tijdens de ouderavond. Ook is er nog een teamoverleg gepland. Een
uitnodiging om bij de opening aanwezig te zijn, ontvangt u nog!
Oud papier
Iedere eerste donderdag van de maand wordt het oud papier opgehaald. De opbrengst van het oud
papier gebruiken we voor verschillende activiteiten van school. Fijn, dat veel ouders helpen bij het ophalen
van het oud papier. Binnenkort wordt een nieuw rooster gemaakt. We zijn nog op zoek naar enkele
ouders, die één of twee keer per jaar willen helpen bij het ophalen van oud papier. Helpt u ook mee???
Verkeer
Onze school heeft een werkgroep verkeer. Het is de bedoeling, dat twee ouders
en twee leerkrachten deel uit maken van deze werkgroep. Op dit moment zit er
nog één ouder in deze werkgroep. We zijn dus op zoek naar een ouder voor de
werkgroep. Heeft u belangstelling? Er wordt ongeveer drie keer per jaar
vergaderd. Informatie kunt u krijgen bij Linda of Liesbeth.
Vanaf deze week wordt er ook elke ochtend weer gebrigadierd bij het kruispunt
volgens een vast rooster. We willen kijken of het ook mogelijk is om een rooster
voor 12.30 uur en 15.15 uur te maken. Wie kan dan helpen bij het brigadieren?
U mag dit doorgeven aan Esther Mensinga of aan Lina. (Ook als u ’s morgens
kunt helpen met brigadieren!) Als er voldoende belangstelling is, wordt er vanaf
1 oktober ook ’s middags gebrigadierd!
Zending
Op de maandagochtend mogen de kinderen geld meenemen voor de zending. Binnenkort maken we
bekend, voor welk doel we in de schooljaar geld gaan inzamelen.

Jaaroverzicht
Het jaaroverzicht staat op de site van school en heeft u via de mail ontvangen. Als u graag een geprint
jaaroverzicht wilt hebben, is dat ook mogelijk! We horen dat dan van u. Het is natuurlijk mogelijk, dat
data veranderen en er zullen zeker extra activiteiten gepland worden. Dit is te lezen in de nieuwsbrief.
Nog wel een opmerking over de Koningsspelen. We hebben als team besloten om niet op de dag van de
Koningsspelen mee te doen, maar de vrijdag voor de meivakantie de Koningsspelen te organiseren. De
landelijke Koningsspelen worden gehouden op 12 april en wij vinden deze datum niet praktisch.
Vakanties
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar stond de meivakantie niet vermeld. (De pinkstervakantie
werd meivakantie genoemd.) In het jaaroverzicht en de schoolgids staan de vakanties wel goed vermeld.
Hieronder nog het goede overzicht:

Vakantie

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie
Vrije dagen zijn:
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag

Periode
22
24
18
19
29
30
03
15

oktober 2018 t/m 26 oktober 2018
december 2018 t/m 04 januari 2019
februari 2019 t/m 22 februari 2019
april 2019 t/m 22 april 2019
april 2019 t/m 3 mei 2019
mei 2019 t/m 31 mei 2019
juni 2019 t/m 10 juni 2019
juli 2019 t/m 23 augustus 2019

7 november 2018
23 januari 2019
13 februari 2019
24 april 2019
10 juli 2019

werkdag team
bezoek NOT team
werkdag team
werkdag team
werkdag team

Worstenactie
Volgende week krijgen de kinderen weer een inschrijfpapier mee voor de jaarlijkse worstenactie. We
hopen, dat er weer veel worsten verkocht worden! De opbrengst van de worstenactie is bedoeld voor
school en kunnen we gebruiken bij de verschillende activiteiten.
Schoolverpleegkundige
Op dinsdag 9 oktober komt de schoolverpleegkundige op school voor de leerlingen van groep 2 en 7. In
de afgelopen jaren waren hierbij geen ouders aanwezig. Vanaf dit schooljaar mogen er weer ouders bij
aanwezig zijn. De uitnodiging wordt digitaal verstuurd via de schoolverpleegkundige.
Tenslotte
Heeft u vragen of opmerkingen? We stellen het erg op prijs, dat u bij ons komt. Het is vervelend als
verhalen wel op het plein bekend zijn, maar niet bij ons!
Verjaardag
06 september
20 september
22 september
22 september
25 september

Dahney Lubben
Patrick Dollen
Marindy Kruize
Lisan Veenhuizen
Marijke Wever

groep
groep
groep
groep
groep

3
3
4
6
7

