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Beste ouders en verzorgers,
Wat fijn om iedereen na zes weken zomervakantie weer gezond en
uitgerust op school terug te zien.
In de zomervakantie hebben wij flink opgeruimd en hebben er een
aantal interne verhuizingen plaatsgevonden. Inmiddels is alles op orde
en zijn wij met veel energie aan het nieuwe schooljaar begonnen!
In deze eerste korte nieuwsbrief hebben we enkele praktische zaken
voor u op een rij gezet. Volgende week volgt de eerste nieuwsbrief met
nieuws uit diverse groepen.
Met vriendelijk groet,
Debby Schouten-Coesel
Schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Groep 1 t/m 4
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.00 uur

Groep 5 t/m 8
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 12.15 uur
08.30 - 14.30 uur
08.30 - 14.30 uur

De school begint elke doordeweekse dag om 8.30 uur. Om 8.20 uur is
de deur van de school open en mogen de kinderen naar binnen. Om
8.25 uur gaat de eerste bel en dan komen ook de kinderen die nog
buitenspelen naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en dan
beginnen wij met de lessen. Vanaf groep 3 nemen de ouders in de gang
afscheid van hun kind en komt het kind zelfstandig de klas binnen.
Maandag 5 september introduceren wij onze ‘Kiss en go’ zone. Dit
houdt in dat wij ook in de groepen 1 en 2 het afscheid kort willen
houden. De leerkrachten bespreken dit vandaag met de kinderen in de
klas.
Aan het einde van de schooldag komen de kinderen van groep 3 t/m 8
zelf naar buiten. De kinderen van groep 1 en 2 mogen binnen
opgehaald worden. Aan het einde van de dag zullen twee kinderen van
groep 1-2 naar buiten komen met het belletje. Dit is het teken dat u uw
kind binnen op mag komen halen. Dit schooljaar zit groep 5 in de gang
bij de kleuters. Wij willen de ouders van groep 1 en 2 vragen om hier
rekening mee te houden en de school via de deur bij de gymzaal te
verlaten nadat u uw kind naar school hebt gebracht.

Maandag 6 september
Start eerste thema
Woensdag 7 september
Nieuwjaarsreceptie
Groep 3 en 5
Woensdag 14 september
Nieuwjaarsreceptie
Groep 1-2 A, 1-2B en 6
Donderdag 15 september
Nieuwjaarsreceptie
Groep 4 en 7
Donderdag 15 september
Informatieavond groep 3
en 8

01-09 Lani gr. 4
02-09 Tom gr. 2A
06-09 Julia gr. 8
13-09 Caja gr. 7
13-09 Guus gr. 1A
14-09 Amy gr. 6
22-09 Chaja gr. 6
24-09 Fabian gr. 1A
25-09 Tobias gr. 3
28-09 Roemer gr. 1B
29-09 Eli gr. 4

Wijziging in de groepsindeling
Aan het einde van de zomervakantie heeft Sanne Wassenaar een verzoek ingediend om haar
werktijdfactor met een dag te verminderen, zodat zij meer tijd thuis kan zijn, bij haar kleine Daan.
Hoewel zo’n verzoek consequenties heeft voor de school, heb ik dit ingewilligd. Feitelijk betekent dit dat
Sanne niet op maandag in groep 8 zal werken en alleen op de donderdag en vrijdag in groep 5 werkt.
Inmiddels hebben we een structurele oplossing gevonden. Op maandag zal Erik Schoonderwoerd in
groep 8 werken en op donderdag en vrijdag in groep 7.
Bewegingsonderwijs
Iedere maandag en vrijdag hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 gym. Aanstaande
vrijdag is de eerste gymles. Het is belangrijk dat de kinderen hiervoor gymkleding en
gymschoenen mee naar school nemen. Onder de gymschoen moet voldoende profiel aanwezig zijn,
zodat de leerlingen goed grip hebben op onder andere het wandrek. Maandag 5 september zal juf Freya
alle schoenen controleren. Mocht er onvoldoende profiel onder de schoenen zitten, dan krijgt u
hierover persoonlijk bericht van de leerkracht.
Tijdens de gymles mogen de leerlingen ook geen armbandjes, horloges en dergelijke dragen. Ook een
zweetbandje over je armbandjes blijft gevaarlijk, je blijft zo ergens achter haken.
De komende weken zullen wij, als het weer het toelaat, buiten op het sportveld gymmen. Het is dus
handig als de leerlingen naast schoenen voor de zaal ook buitenschoenen in hun gymtas hebben.
Nieuwjaarsreceptie
Ook dit jaar organiseren wij in iedere groep een nieuwjaarsreceptie. Het doel van deze bijeenkomst is
kennismaken met elkaar. Wie is de leerkracht van mijn kind? Welke kinderen zitten bij mijn kind in de
klas en wie zijn hun ouders? In de agenda van deze nieuwsbrief ziet u wanneer de nieuwjaarsreceptie
van de groep van uw kind gepland is. U ontvangt nog een uitnodiging van de leerkracht(en) van uw kind
met nadere informatie en de tijd. Op verzoek van een aantal ouders organiseren een aantal groepen op
dezelfde dag de nieuwjaarsreceptie.
Op donderdagavond 15 september organiseren de leerkrachten van groep 3
en 8 een informatieavond voor ouders. Tijdens deze avond informeren zij u
over de bijzonderheden van het schooljaar. Ook hiervoor ontvangt u een
uitnodiging van de leerkracht.
In de week van 26 september vinden de startgesprekken plaats. U ontvangt
een uitnodiging van de leerkracht voor het eerste ouder-kind-leerkracht
gesprek. Tijdens dit eerste gesprek spreekt u samen met de leerkracht af hoe vaak en wanneer u een
gesprek heeft dit jaar.
Inloopspreekuur
Ook dit schooljaar heeft de intern begeleider, Anje Wattel, op de vrijdagochtend van 8.30 uur tot 9.00
uur inloopspreekuur. Heeft u een korte vraag over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u tijdens dit
spreekuur bij haar terecht. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan zij ook direct een afspraak met u
maken om uitgebreid met elkaar in gesprek te gaan.
Het kantoor van de intern begeleider vindt u aan het eind van de gang bij groep 1-2B.

Nieuws van Les Petits met betrekking tot het workshopaanbod

Beste ouders/verzorgers,
Kinderen zijn van nature creatief!
Les Petits vindt creativiteit dan ook een belangrijk pedagogisch uitgangspunt en laat zich hierin
inspireren door de pedagogische ideeën vanuit de Reggio-pedagogiek.
Creativiteit in de breedste zin van het woord, betekent eigenlijk ‘iets nieuws creëren’. Mede daarom
biedt Les Petits ook dit schooljaar weer verschillende creatieve workshops aan, waarbij plezier en
ontdekken van interesse of talent voorop staat. Kinderen laten experimenteren met allerlei technieken,
materialen, bewegingen en vormen om ze te verwonderen en te ontdekken wat zij leuk vinden.
Sport&bewegen, muziek, drama, natuur&techniek en ICT&media zijn voorbeelden van themaworkshops die Les Petits dit schooljaar aanbiedt.
Voor de periode van half september tot aan de kerstvakantie bieden wij het volgende workshopaanbod
aan in samenwerking met de KWS:
Meer info en aanmelden kan nu al via: http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/
Ontdek:
Voor:
Wanneer:
Tijdstip:
Kosten:
Waar:
Aanmelden:

Voetbal door Scopo Atletico
Geschikt voor elk niveau en alle leeftijden
Maandag 19 en 26 september 3 en 10 oktober
Van 14.30-15.30 uur bij voldoende animo ook van 15.30-16.30 uur
€ 30,- en €25,- als uw kind op maandag op de BSO zit
Buiten op het plein van de KWS
vóór 12 september via http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/

Ontdek:
Voor:
Wanneer:
Tijdstip:
Kosten:
Waar:
Aanmelden:

Programmeren met Bomberbot door Marjolein Stals
Kinderen van 8-12 jaar
Donderdag 22 september t/m 17 november
Van 14.30-16.15
€ 72,- voor 8 weken inclusief abonnement
Lokaal (nog nader te bepalen)
vóór 15 september via http://www.lespetits.nl/activiteiten/ontdekworkshops/

Ontdek:
Voor:
Wanneer:
Tijdstip:
Kosten:

Wetenschap en Techniek door Mad Science
Kinderen van groep 3 t/m 8
Op maandagen van 7 november t/m 19 december
14.45-15.45 uur
€69,50, inclusief materiaal. Aan het einde van elke les krijgen de kinderen een
experimentje en een leerkaart mee
Lokaal (nog nader te bepalen)
Op 29 september geeft Mad Science een Science Show onder schooltijd en krijgt u
meer informatie over inschrijven voor deze workshop.

Waar:
Aanmelden:

