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De jarigen in augustus
Thijn Lieke Levanna Djoy Ties Bauke
Maresa Lise Kyra Thijs Kaja
De komende week is Niels jarig
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Start nieuwe schooljaar
Startgesprekken
Luizenpluizen
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Informatieavond groep 1-7: 18.30-19.30 uur
Comprix sportdag voor groep 8
Veiligverkeersdag groep 1-7
Start Kinderboekenweek
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Informatieavond Fasenonderwijs
Herfstvakantie

Start nieuwe schooljaar
De zes vakantieweken zijn heel snel voorbij gegaan. We hebben
gehoord dat er veel genoten is tijdens deze vakantie.
Veel kinderen zijn deze week door hun ouders naar school
gebracht. Het is vaak even wennen in een nieuwe klas, met een
nieuwe juf of meester. Natuurlijk mag u niet alleen deze week, maar ook de andere dagen in het
schooljaar uw kind in de klas brengen. De leerlingen van groep 1-2 kunnen dagelijks vanaf 8.20 uur in
het lokaal gebracht worden. De leerlingen uit groep 3-8 mogen samen met hun ouders ook vanaf
8.20 uur naar hun lokaal gaan. Bij de bel om 8.25 uur gaat ieder naar zijn/haar eigen klas. We
verwachten dan dat alle ouders afscheid nemen van hun kind, zodat we om 8.30 uur op tijd met de
lessen kunnen starten.
Natuurlijk vinden we het heel fijn dat er veel kinderen met de fiets of te voet naar school komen.
Mocht u toch met de auto komen, wilt u deze dan parkeren op het oude Blughut-terrein, op de
parkeerplaats bij het grote plein of tussen de eikenbomen? Willen de ouders van groep 1-2 op het
plein op hun kind wachten? Zo voorkomen we dat er onverwacht een kind snel de weg oversteekt.

Bij het grote plein is ruimte voldoende op de parkeerplaats om even te wachten. Wilt u beide
ingangen van het plein ruim vrij houden, zodat onze leerlingen veilig de weg kunnen oprijden?
Ook met de leerlingen hebben we afspraken gemaakt. Gaan zij naar school, dan kunnen de leerlingen
van groep 3-8 het beste via de parkeerplaats aan de zijkant het grote plein opkomen. Lopend kan er
vanzelfsprekend via het kleuterplein naar het grote plein gegaan worden. Er wordt eveneens
verwacht dat zij met de fiets aan de hand lopen over het plein aan de hekkant, zowel bij aankomst als
vertrek. Deze week hebben verschillende kinderen die hier keurig gevolg aan gaven al een Okékaartje gekregen, een dikke duim. Dit is een odnerdeel van de campagne van Veilig Verkeer
Nederland. Op een positieve manier willen we de leerlingen belonen als ze laten zien dat ze weten
hoe het moet.
Ook dit jaar gaan we weer startgesprekken houden. In dit gesprek kan er gesproken worden over de
ontwikkeling van uw kind thuis en op school, hoe de communicatie dit schooljaar zal verlopen tussen
leerkracht, ouders en kind. Tijdens dit gesprek is het vooral de bedoeling dat de leerkrachten zich
laten informeren door de ouders en de leerlingen.
Het doel van het startgesprek is dat er een helder beeld verkregen wordt over de kind/thuissituatie,
dat er duidelijke afspraken gemaakt worden en wederzijdse verwachtingen besproken worden. Het is
de bedoeling dat uw kind bij dit gesprek aanwezig is. Het is voor hem/haar immers belangrijk om
hierover mee te praten! De leerlingen van groep 1-2 zullen meestal niet zoveel mee praten over het
komende schooljaar. Toch is het fijn als ook zij bij het gesprek zijn, zodat zij ervaren dat papa en/of
mama samen met juf bespreken hoe en wat er op school gebeurt.
Zo hopen we op een goede start van een nieuw schooljaar.
De informatieavond ( 17 september) zal voor groep 1-7 dit jaar net zoals vorig jaar worden ingevuld.
De school zal dan van 18.30-19.30 uur open zijn, zodat ieder kind zijn/haar eigen ouders mag laten
zien waarmee gewerkt wordt en wat er allemaal nog meer gedaan wordt op school.
De ouders van groep 8 worden op dezelfde avond om 20 uur verwacht. Zij worden dan geïnformeerd
over de weg naar het VO toe.
Op 14 oktober zullen we een informatieavond voor alle ouders organiseren. Hierin willen we
uitleggen hoe we toe willen groeien naar meer kindgericht onderwijs. We willen ons onderwijs en
onze leeromgeving steeds beter af gaan stemmen op de specifieke mogelijkheden van onze
leerlingen. Dit zou in kunnen gaan houden dat we gaan werken met fasenonderwijs. Het komende
schooljaar hebben we externe begeleiding vastgelegd, waardoor wij goed kunnen bepalen hoever we
als school willen gaan in deze ontwikkelingen en hierin heldere keuzes kunnen maken.
Wat dit veranderproces precies inhoudt en wat uw kind hiervan zal kunnen gaan merken, leggen we
op deze extra ouderavond uit. We doen dit bewust in oktober, zodat we de ervaringen van de eerste
studiemiddag al mee kunnen nemen in ons verhaal.
Het overzicht van de werkdagen van de leerkrachten voeg ik hieronder nog een keer toe
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GVO/HVO
Deze week zijn de lessen voor Godsdienstig Vormend Onderwijs gestart in groep 7. Helaas is de
leerkracht voor Humanistisch Vormend Onderwijs ziek. De komende maand zullen deze lessen dan
ook uitvallen.
De meeste ouders hebben hun kind hiervoor opgegeven. Daar wij het als school belangrijk vinden dat
leerlingen met verschillende godsdiensten en het humanistisch gedachtengoed kennis maken, laten
we de eerste twee weken alle leerlingen deze les volgen. Na deze twee keer, neem ik contact op met
de ouders die hun kind eerder niet hadden opgegeven of hij/zij de lessen toch kan blijven volgen. Dit
geldt in eerste instantie alleen voor de ouders van groep 7 i.v.m. de uitval van HVO in groep 8.

Vakantierooster, studiedagen en gymtijden
Voor veel ouders is het handig om alvast een overzicht te hebben van de vakanties en de vrije
momenten. Voor het komende schooljaar gelden de volgende vakanties:
Vakantie
Eerste vakantiedag
Laatste vakantiedag
Zomervakantie
13-07-2019
25-08-2019
Herfstvakantie
19-10-2019
27-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019
05-01-2020
Voorjaarsvakantie
15-02-2020
23-02-2020
Goede Vrijdag Pasen
10-04-2020
13-04-2020
“Meivakantie”
25-04-2020
05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020
24-05-2019
Tweede Pinksterdag
31-05-2020
01-06-2020
Zomervakantie
04-07-2020
16-08-2020
Studiedagen: NB: deze zijn nog onder voorbehoud. De definitieve data zijn ruim op tijd in de
weekinfo’s vermeld.
Dinsdag 10 september
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Donderdag 10 oktober
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 22 januari
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 5 februari
team studiedag
Leerlingen hele dag vrijdag
Maandag 18 mei
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
NB: gewijzigde datum
Vrijdag 12 juni
team studiedag
Leerlingen hele dag vrij
Gymtijden:
Groep 3:
Groep 4-5:
Groep 6-7:
Groep 7-8:

maandagmiddag en donderdagmiddag
maandagmiddag en vrijdagmiddag
dinsdagmiddag en vrijdagmiddag
dinsdagmiddag en donderdagmiddag

Openluchttheater
De afgelopen jaren zijn de Molenboschen enorm opgeknapt.
Om dit te vieren worden er zaterdag 7 september drie eenakters opgevoerd in het Tweede
Molenbosch (bij het tuinhuisje).

De eerste eenakter is ook geschikt voor kinderen vanaf een jaar of negen. Het toneelstuk begint 19
uur en is 19.30 uur afgelopen. Hierna begint het formele gedeelte, dit is voor de kinderen niet zo
interessant.
Voor de kinderen worden er banken klaargezet. Iedereen mag komen!

Luizenpluizen
A.s. woensdag zal de luizenbrigade alle leerlingen weer controleren op luizen en neten. Wilt u hier
rekening houden met de haren van de kinderen? Niet teveel gel of kunstig ingevlochten haren.
Hierdoor wordt het zoeken naar de kriebelbeestjes erg moeilijk.

Voor- en naschoolse opvang
In de vakantie heeft u van Flexkids een mail ontvangen, waarin ze hebben geïnventariseerd of er in
Oldeberkoop ook belangstelling is om een voor- en naschoolse opvang in onze school te realiseren.
Door de snelle sluiting van BSO Doerak en het overleg met een verschillende opvangorganisaties
bleek alleen Flexkids interesse te hebben om hier, eventueel in het begin nog niet winstgevend, een
opvang te starten. Er zijn op hun mail een aantal reacties gekomen voor flexibele opvang en opvang
voor- en naschooltijd. Op dit moment is dit echter niet voldoende om de opvang te starten. Mocht
de mail aan uw aandacht zijn ontsnapt of mocht u, of iemand anders die u kent, interesse hebben in
opvang op onze school, dan kunt u uw wensen/vragen mailen naar info@flexkidskinderopvang.nl
Over twee weken maken we de uiteindelijke balans op en wordt er definitief beslist of er opvang
gerealiseerd kan worden.

Oordopjes, koptelefoons
Daar we steeds meer met de Chromebooks en I-pads gaan werken is het
voor onze leerlingen in groep 3-8 handig om eigen oordopjes of
koptelefoon te hebben. Vaak heeft u thuis nog wel oordopjes van een oude
telefoon liggen of zijn deze voordelig te koop bij de Action. Veel leerlingen
hebben hun eigen oordopjes al in hun vak/etui. Mocht uw kind dit nog niet
hebben, dan zouden we graag zien dat uw zoon/dochter ook eigen
oordopjes/koptelefoon krijgt. Vanuit hygiënisch standpunt een goede
optie. Op school hebben we koptelefoons liggen die ook gebruikt worden, deze zijn voor alle
leerlingen te gebruiken en wisselen dus dagelijks veelvuldig van kinderhoofd.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 5 september 2019

