Nieuwsbrief
Beste ouders en/of verzorgers,
We zijn weer begonnen! De eerste twee dagen zitten er al weer op. Wat
fijn om iedereen na een lange zomervakantie weer gezond en wel en vol
vakantieverhalen op school terug te zien.
Helaas hadden we aan het begin van de zomervakantie ook verdrietig
nieuws. In de eerste week is de vader van Amarins Jansen uit groep 7
overleden en hebben we samen met de familie afscheid genomen van
een bijzonder mens en fantastische vader. Wij wensen Amarins heel veel
sterkte in deze moeilijke periode!
Ook de Bos en Duinschool, een van de Salomoscholen, heeft een roerige
periode gehad. Op 14 juli is er in hun gebouw brand uitgebroken en
hebben de vlammen de school compleet verwoest. In korte tijd is er veel
werk verzet. Er zijn noodlokalen geplaatst op het sportveld nabij de
school, de klassen zijn ingericht en na een jaaropening in Caprera zijn ze
vol enthousiasme aan het schooljaar begonnen. Wij wensen hen een
goed schooljaar toe!
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Agenda:
Woensdag 20 augustus
Luizenpluizen
Vrijdag 29 augustus
Sportdag groep 1 t/m 4
Maandag 1 september
Jaaropening in de gymzaal
Dinsdag 2 september
Schoolfotograaf
Donderdag 4 september
Informatieavond alle
groepen
Dinsdag 9 september
Sportdag groep 5 t/m 8
Dinsdag 9 september
Voorstelling in Caprera
Groep 1 t/m 4

Deze nieuwsbrief bevat alleen praktische informatie over het overblijven,
de gym en dergelijke. Wilt u alles lezen over het ‘reilen en zeilen’ op de
KWS, dan verwijs ik u naar de schoolgids van de school.
Dinsdag 16 september
De eerst volgende nieuwsbrief, met daarin nieuws uit de verschillende
Studiedag, alle kinderen
zijn vrij
groepen, verschijnt op vrijdag 29 augustus.
Mede namens het team wens ik u een goed, leerzaam, gezellig en
feestelijk schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Mijnschoolinfo
Voor de zomervakantie hebben alle kinderen een koppelcode voor
mijnschoolinfo ontvangen. Deze code was bruikbaar tot 29 juli. Uit onze
administratie blijkt dat nog niet alle ouders zich aan hun kind gekoppeld
hebben. Zij ontvangen deze week een nieuwe code en kunnen alsnog
hun account activeren. De komende weken zullen wij de nieuwsbrief ook
nog via de oude weg versturen, maar uiteindelijk zullen wij alle
nieuwsbrieven en overige informatie via het ouderportal versturen.
Bent u reeds gekoppeld, dan kunt u ook de jaarplanning van het gehele
schooljaar inzien!

Jarigen
01 aug. Frederique gr. 3
07 aug. Kai gr. 1B
07 aug. Tara gr. 3
08 aug. Tessa gr. 7
09 aug. Jitske gr. 7
10 aug. Boaz gr. 1B
12 aug. Abel gr. 5
13 aug. Arthur gr. 6
15 aug. Alexander gr. 7
16 aug. Bris gr. 6

Start van de dag
Iedere schooldag gaat de deur om 8.20 uur open en mogen de kinderen,
eventueel onder begeleiding van hun ouders, naar de klas. Om 8.25 uur
gaat de buitenbel als teken dat iedereen naar binnen moet. Om 8.30 uur
luidt de binnenbel, dan sluiten wij de klasdeuren en beginnen met de
lessen.
Mocht u onverhoopt een keertje laat zijn, neemt u dan op de gang
afscheid nemen van uw kind, zodat de lessen niet onderbroken worden.
Afmelden
Mocht uw kind ziek zijn of om wat voor reden niet naar school kunnen,
dan kunt u uw kind voor schooltijd telefonisch afmelden. Afgelopen jaar
waren wij voor schooltijd niet altijd even goed bereikbaar en we hebben
aan een oplossing gewerkt. Vanaf 8.00 uur zijn wij te bereiken op het
vaste nummer van de school. Gaat de telefoon over, maar krijgt u
niemand aan de lijn, dan is de lijn waarschijnlijk bezet. U hoort geen in
gesprek toon. Van 8.20 uur tot 8.30 uur hebben twee leerlingen van
groep 8 telefoondienst en zullen zij de telefoon opnemen en uw
boodschap aannemen. Op dat moment zijn de leerkrachten in hun klas
aanwezig en kunnen zij niet meer aan de telefoon komen. De leerlingen
van groep 8 noteren uw boodschap in het daarvoor bestemde schrift en
geven de absenten aan de leerkrachten door.
Tussendoortjes en lunch
Aangezien wij op school een doorlopend lesrooster hebben, zijn er op
een lange dag twee momenten dat wij met de kinderen eten en drinken.
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gezond en verantwoord eten
en drinken mee naar school krijgen. Het
is niet de bedoeling dat de kinderen
snoep en/ of frisdrank mee naar school
nemen.
U kunt via de school ook schoolmelk
afnemen. Aanmelden kan via de website
van Campina: www.campinaopschool.nl
Verjaardagen
Kinderen mogen trakteren als ze jarig zijn, iets lekkers is altijd een
verrassing, maar maak het niet te gek. Een cadeautje of een overdadige
traktatie met verschillende snoepjes is echt niet nodig. De leerling mag
dit voor de eerste pauze aan de kinderen in de klas uitdelen. Ook mag
uw kind alle groepen langs om de juffen en meesters te trakteren.
Wanneer uw kind overgevoelig is voor kleur-, smaakstoffen of andere
(toevoegingen aan) voedingsmiddelen, is het van belang dit aan de
groepsleerkracht te melden. Bij traktaties kan hier dan rekening mee
gehouden worden. Op school mogen de kinderen niet trakteren op lolly’s
en harde zuurtjes.
Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes mogen worden uitgedeeld op
het plein vóór of na schooltijd , maar u kunt deze ook bij de genodigden
in de brievenbus doen.

20 aug. Meike gr. 7
22 aug. Jesse gr. 7
26 aug. Luk gr. 3
26 aug. Sebastian gr. 3
28 aug. Tijn gr. 5

Alle jarigen van harte
gefeliciteerd!!

Bewegingsonderwijs
De kinderen uit de
groepen 3 t/m 8 hebben
twee keer in de week
gym van een
vakleerkracht. Voor de
gymles hebben de
kinderen sportkleding
en sportschoenen nodig.
Voor hun gymkleren
hebben de kinderen van
school een gymtas
gekregen.
Luizentas
Alle kinderen op school
hebben een luizentas
voor hun jas. Voor de
zomervakantie zijn de
luizentassen mee naar
huis gegaan en als het
goed is, heeft iedereen
de luizentas al weer mee
naar school genomen.
Mocht u de luizentas
kwijt zijn of is deze stuk,
dan kunt u via de
oudercommissie een
nieuwe luizentas
aanschaffen.
Alle kinderen die nieuw
starten op school krijgen
de eerste luizentas van
de oudercommissie.

