Nieuwsbrief nr. 1

Agenda
Datum
6 september
Week 38
26 september
27 september

06-09-2018

Activiteit
luizencontrole
startgesprekken
infoavond groep 1 t/m 3
infoavond groep 4 t/m 8

Basisonderwijs
Gouden weken
Het nieuwe schooljaar is gestart! En zoals elk schooljaar
starten we met de Gouden Weken.
Want: Een goed begin is het halve werk!
De eerste weken van het nieuwe schooljaar noemen wij
de Gouden Weken. Kinderen ontwikkelen zich
razendsnel, ook op sociaal niveau. Elke groep heeft de
eerste weken na een zomervakantie weer tijd nodig om
zich te vormen. Een goede begeleiding hierbij is erg
belangrijk. Juist deze periode is bij uitstek geschikt om
een fundament neer te zetten voor een goede
groepsvorming, zodat normen door de klas en de
leerkracht samen worden bepaald.
De kinderen zitten weer een heel jaar bij elkaar in een
groep. Binnen deze groep kunnen zij alleen goed
functioneren als zij zich prettig en veilig voelen.
Dat prettig en veilig voelen hangt samen met een gevoel
van eigenwaarde, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en
respect hebben voor elkaar.
Het samenwerken, van elkaar leren en met elkaar
opschieten is niet altijd vanzelfsprekend. De eerste weken
willen we hier veel aandacht aan besteden middels
groepsactiviteiten. Te denken valt aan verschillende
vormen
van
coöperatief
werken,
energizers,
samenwerkopdrachten en lessen.
Dit alles hangt nauw samen met de werkwijze van PBS;
waarin we duidelijk zijn in onze gedragsverwachtingen,
gedrag wat we willen zien leren we de kinderen aan, we
belonen op het goede gedrag en sturen bij als het even
nog niet lukt.
Ook ouders spelen een belangrijke rol bij groepsvorming.
Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Als ouders en leerkrachten op één lijn zitten
wat betreft de aanpak richting het kind, wordt het “effect”
verdubbeld. Daarom hechten we er waarde aan dat we
vrij snel in het schooljaar een oudercontactmoment
hebben.

We nodigen u uit om samen met uw kind in school te
komen voor het startgesprek. In de teamkamer liggen
lijsten waarop u kunt intekenen. De bedoeling is dat u uw
naam bij het tijdstip zet die u past. Ouders die geen tijd
invullen worden door ons ingepland en uitgenodigd.
Zie bijlage of klik op de link: intekenlijst-oudergesprekken
Gymrooster
We hebben voor de dinsdagmiddag en de vrijdagmiddag
geregeld dat er een vakleerkracht gym komt. Meester
Frank geeft dan de gymlessen.
Op dinsdagmiddag verdelen we de groepen.
Week 37 en 40,
Groep 4: gymt met meester Frank
Groep 5/6: werkt in de klas met meester Michel
Groep 7/8: werkt in de klas met juf Karen.
Week 38 en 41
Groep 5/6: gymt met meester Frank
Groep 4: werkt in de klas met meester Michel
Groep 7/8: werkt in de klas met juf Karen.
Week 39 en 42
Groep 7/8: gymt met meester Frank
Groep 5/6: werkt in de klas met meester Michel
Groep 4: werkt in de klas met juf Karen
Op deze manier hebben de kinderen 1x in de 3 weken
extra gym tijd.
Na de herfstvakantie volgt het nieuwe rooster.
Vrijdagmiddag gaan we in twee groepen naar de gym;
Groep 4/ 5 ; gymt met meester Frank en meester Michel
12.30-13.15 uur
Groep 6,7 /8; gymt met meester Frank en juf Jolanda
13.15-14.00 uur. Kinderen mogen daarna (mits er
toestemming is gegeven) vanaf de sporthal naar huis
fietsen.
Toestemmingsbriefje graag deze week aan uw kind
meegeven.
Bij de kapstokken komt een kaart te hangen waarop staat
welke groep dinsdag gym heeft. Vrijdag hebben alle
groepen gym en is dit niet nodig!
Bijlagen:
Informatie intekenlijsten oudergesprekken
intekenlijst-oudergesprekken
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Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We gaan er met elkaar een gezellig schooljaar van maken
en samen stappen we het schooljaar in, dit doen we door
voetstappen te maken van papier.
We zijn begonnen met het thema het “Nieuwe Schooljaar”
van Kleuteruniversiteit. Allerlei lessen komen aan bod
over dit thema.
Zo hebben we al in het speellokaal een spel gedaan
waarbij we hebben geprobeerd om met zoveel mogelijk
kinderen in een hoepel te staan. Dit past bij de oefeningen
van de gouden weken.
Er wordt ook heerlijk met elkaar buiten gespeeld.

Lijn 3
In groep 3 werken we met lijn 3 voor taal, lezen en
spelling. We werken met thema’s, 12 thema’s per jaar.
Thema 1 heeft als titel: de nieuwe groep. De leerlingen
leren de volgende letters: r –d- i- k- aa- n –e- s. Ze leren
woorden lezen met de nieuwe letters, zoals rik – daan –
kaas. Dit zijn mkm-woorden, met achter elkaar
medeklinker – klinker – medeklinker. Tijdens de
informatieavond vertellen wij u graag meer over lijn 3 en
de doelen voor komend schooljaar.
Pluspunt
Voor rekenen werken we met de methode Pluspunt. In
blok 1 wordt veel herhaald wat in groep 2 is aangeboden.
Aan het eind van blok 1 kunnen de leerlingen o.a.: meer,
minder en evenveel herkennen, de stippen op de
dobbelsteen herkennen en tellen tot en met 10. Hoe we
precies werken met pluspunt en welke materialen gebruikt
worden laten we graag aan u zien op onze
informatieavond. Tot dan!
Oproepje
Denk u nog aan ons als u lege limonadeflessen hebt? Het
gaat om de flessen van Raak (zie oproep in de groepsapp
van vorig jaar). Alvast bedankt! En we zijn nog op zoek
naar Barbies of kleine poppen (en kleertjes, accessoires,
etc.) voor onze speelhoek op de gang. Wie heeft er wat
voor ons?

Groep 2, de zandmachine!

Groep 3
Een vliegende start van het nieuwe schooljaar!
De eerste schooldag zit er alweer op! Best wel spannend
om weer te beginnen: een andere ingang, een nieuw
lokaal, nieuwe leerkrachten, wat zijn de regels, wat gaan
we allemaal doen en leren? Dit alles kost veel energie en
uw kind zal misschien best moe zijn van alle nieuwe
indrukken. Maar…wat hebben alle leerlingen het goed
gedaan deze eerste week, een compliment voor allemaal!
Gelijk de eerste dag zijn we van start gegaan met
taal/lezen en rekenen en iedereen deed super mee!
Gelukkig was er tussen het harde werken door ook tijd
voor een spelletje, dansje, knutselen of een verhaaltje.
We hebben zelfs nog even op ons oude vertrouwde
kleuterplein gespeeld, nog even lekker extra genieten van
het zonnetje! Een goed begin dus en we gaan er samen
een topjaar van maken in groep 3!
Een bekend gezicht
Tot de herfstvakantie loopt meester Johan op maandag,
dinsdag en woensdag stage in groep 3. Voor de kinderen
is meester Johan een bekend gezicht want in groep 2 was
hij ook van de partij. Leuk! Welkom in groep 3 en veel
succes, meester!

Groep 5 en 6
De eerste weken staan in het teken van kennismaken.
Kennismaken met elkaar, met de regels en met de nieuwe
meester! Voor mij staat het in het teken van kennismaken
met de school, het team, en vooral de klas!
Ik ben meester Michel en ik ben 26 jaar oud. Ik geef in
mijn vrije tijd voetbal training en rijd regelmatig een stukje
op de wielrenfiets. Ik heb ontzettend veel zin in het nieuwe
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jaar. Samen met de leerlingen hoop ik veel te leren, maar
vooral veel plezier te hebben!
Inmiddels is de kop er af! Het nieuwe schooljaar is
begonnen! Met de aanwinsten Mila, Mohamad en Amira in
de groep zijn de eerste dagen positief verlopen! We zijn al
begonnen met rekenen en taal, waar we het over het
thema “Noodweer” hebben. Van hittegolven tot orkanen,
van overstromingen tot droogte. Natuurlijk is er ook
genoeg tijd geweest voor leuke spelletjes en de
vakantieverhalen!

Kinderopvang

We heten graag de volgende kinderen welkom:

Lokalen
De lokalen van de opvang hebben een metamorfose
ondergaan.
De oudste peuters zijn een lokaal opgeschoven.

Kinderdagopvang:
Levy Bruggink
Esmee Mulder
Revi Post
Mara Dik

We zijn begonnen met het Puk Thema: ‘Welkom Puk’.
De komende 6 weken staat dit thema centraal en zullen
we verschillende activiteiten gaan doen wat met dit thema
te maken heeft.

Peuteropvang:
Jayliana van Gurp
Vajen Vogelaar

Buitenschoolse opvang
In de zomervakantie heeft de BSO erg leuke activiteiten
gedaan met en zonder lifestyle, hier gaan we natuurlijk op
voort borduren de volgende periode.
In de zomervakantie heeft de BSO erg leuke activiteiten
gedaan met en zonder lifestyle, hier gaan we natuurlijk op
voort borduren de volgende periode

Buitenschoolse opvang
Feline de Vries
Twan Mulder
Toni Dik
Jayden Post
Felicia Post
Rohan Monni (voorschoolse opvang)
Elena Monni (voorschoolse opvang)
Stagiaire
We hebben een nieuwe stagiaire op de dinsdag, Laura
Weggen. In de volgende nieuwsbrief zal ze zich even
voorstellen.
Priet praat
We zitten aan tafel fruit te eten, Norell zegt ‘Juf moet je
kijken, ik heb heeeele dikke stierballen”.
We hebben limonade met een schuimkraagje.
Tim zegt, ‘Hé het is net bier’, waarop Tirza antwoord: ‘Alle
papa’s drinken bier want dat is heel gezond.’
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