Nieuwsbrief KWS
Beste ouders en/of verzorgers,
AGENDA
Maandag 11 sept
Start thema 1
Donderdag 14 sept
Jaaropening met de
kinderen
Vrijdag 15 sept
Nieuwsbrief

Studiedagen
30-10-2017
18-01-2018
29-03-2018

Margedagen
Groep 1 t/m 4
7-12-2017
Groep 1 t/m 3
12-07-2018

De eerste schoolweek zit erop en het voelt als vertrouwd. Na de
verbouwing heeft alles zijn eigen plek gekregen en zitten alle groepen
weer met elkaar in één schoolgebouw. Toch is het ook nog een beetje
wennen. Kinderen en leerkrachten lopen soms na de pauze naar het lokaal
waar ze vorig schooljaar zaten. Ook vragen de kinderen zich af waar dan
nu opeens het kantoor van juf Debby is. De meeste groepen hebben
inmiddels een rondleiding door de nieuwbouw gehad en over een paar
weken vergissen wij ons zeker niet meer.
In deze nieuwsbrief een aantal praktische onderwerpen uit de schoolgids
om nog even onder de aandacht te brengen. Hoe zat het ook al weer met
trakteren als je jarig bent en waar kunnen de kinderen hun fietsen
parkeren? De gehele schoolgids 2017-2018 staat op de website van de
school. Vrijdag 15 september ontvangt u het eerste nieuws uit
de groepen 1-2A, 3, 5 en 7.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Wist u dat?







U het kantoor van de directeur op de benedenverdieping van de
nieuwbouw kunt vinden en dat u altijd langs kunt komen als u een
vraag heeft?
Er inmiddels drie collega’s in blijde verwachting zijn? Juf Jolien, juf
Sanne en Juf Rosanna verwachten halverwege het schooljaar
gezinsuitbreiding!
We natuurlijk gaan zorgen dat we tijdens het zwangerschapsverlof
van deze collega’s goede vervangers hebben.
In de komende week er nog nieuw meubilair wordt gebracht van
de samenwerkplekken van groep 3 en het atelier?
Aan de achterzijde van het schoolplein nog loungeplek van
betonblokken wordt gemaakt
We binnenkort met de leerlingenraad om de tafel gaan zitten om
een actie op te zetten om het schoolplein ook van groene vaste
planten te voorzien.
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Uit de schoolgids
Eten en drinken
De kinderen nemen voor zowel de kleine pauze als voor de lunch eten
en drinken mee naar school. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen
gezond en verantwoord eten en drinken mee naar school krijgen.
Frisdrank, energiedrankjes, snoep en chocoladekoeken vallen hier niet
onder. Ook kunt u via de school voor beide pauzes schoolmelk afnemen.
Aanmelden kan via de website www.campinaopschool.nl. Voor verdere
informatie over de schoolmelk kunt u terecht bij de contactpersoon van
de schoolmelk, Mariëtte Buist.
Jarig en trakteren
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 het personeel te
trakteren. Wanneer uw kind overgevoelig is voor kleur- of 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,
kauwgum en harde zuurtjes.
Uitnodigingen voor verjaardagspartijtjes kunt u het beste bij de genodigden
in de brievenbus doen. Dit om de teleurstelling bij kinderen die niet worden
uitgenodigd te voorkomen. Lukt dit niet, dan mag uw kind na schooltijd de
uitnodigingen uitdelen.
Bereikbaarheid team
U kunt de leerkrachten voor schooltijd benaderen om korte mededelingen door te geven. Wilt u een gesprek
met de leerkracht, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de leerkracht na schooltijd. Op dat moment
heeft de leerkracht alle tijd om met u te praten en wordt u ook niet onderbroken door andere ouders en/of
kinderen.
Daarnaast kunt u de leerkracht natuurlijk telefonisch of per e-mail benaderen. U kunt
hiervoor gebruikmaken van het telefoonnummer van de school: 023-5256266. Een
e-mail kunt u via Mijnschoolinfo aan de leerkracht sturen. Doorgaans beantwoorden
wij de mail binnen een dag, maar uiterlijk binnen een week heeft u antwoord van ons.
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Kiss en Ridestrook
Voor de school heeft de gemeente Bloemendaal een Kiss en Ride strook aangelegd. Deze strook biedt ouders de
gelegenheid om hun kind veilig bij school af te kunnen zetten. Het is niet de bedoeling dat u op deze strook uw
auto parkeert en vervolgens uw kind tot in de klas brengt. De naam zegt het eigenlijk al een beetje, afzetten, kus
geven en doorrijden. De parkeerwacht voert regelmatig controles uit en kan een boete uitschrijven indien deze
strook onjuist gebruikt wordt.
Op de fiets naar school
Veel kinderen komen samen met hun ouders op de fiets naar school. De
kinderen zetten hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Deze
kunt u vinden langs het pad naast de hoofdingang. Het is de bedoeling
dat de kinderen hun fietsen ook daadwerkelijk in de rekken plaatsen
zodat het middenpad toegankelijk blijft voor eventuele noodhulp.

NIEUWSBRIEF

KONINGIN WILHELMINASCHOOL

PAGINA 4

