Nieuwsbrief KWS
AGENDA

Maandag 3 september
Start schooljaar
Woensdag 5 september
Hoofdluis controle
Vrijdag 6 september
Eerste gymles
Gymkleding en schoenen
mee!
Maandag 17 september
In deze week ouderkind-leerkracht
gesprekken
Maandag 24 september
Margedag groep 1-4
Dinsdag 2 oktober
Informatieavond
groep 3 en 8
uitnodiging volgt.
Donderdag 4 oktober
Schoolfotograaf

Beste ouders en/of verzorgers,
De school is schoon en opgeruimd en onze batterij is weer opgeladen en we
hebben zin in het nieuwe schooljaar!
Maandag 3 september openen wij om 8.20 de schooldeuren en starten we
om 8.30 uur met de kinderen in de klas. We zijn natuurlijk erg nieuwsgierig
naar alle vakantieverhalen. De eerste week staat de groepsvorming centraal
en besteden wij veel aandacht aan de school- en klassenregels. Na deze
eerste week gaan we de schoolregels bewust aandacht schenken door er
per week één centraal te stellen en natuurlijk blijft ook dan de
groepsvorming heel belangrijk. In de tweede schoolweek starten we met de
instructiegroepen zoals beschreven in ons groepsplan.
Vrijdag 7 september ontvangt u van ons een formulier waarop we u, in het
kader van de AVG wetgeving, een aantal toestemmingsvragen stellen. Op
dit formulier vragen wij u ook om de noodnummers op te geven. Helaas is
dit een jaarlijks terugkerend verzoek, maar zo zijn wij wel voorzien van de
juiste informatie. Wij hopen dan ook dat u het formulier binnen een week
aan de leerkracht wilt teruggeven. Alvast bedankt!
De eerste periode van het schooljaar ben ik twee dagen per week
werkzaam op een andere school van Salomo om daar de directeur te
ondersteunen. De andere drie dagen ben ik op de KWS aanwezig. In de
praktijk komt het erop neer dat ik maandag, woensdag en vrijdag op de
KWS ben en dinsdag en donderdag op de andere school. Natuurlijk ben ik
altijd per mail bereikbaar.
Ik wens u namens het team een goed weekend en graag tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Kalender in Mijnschoolinfo
In Mijnschoolinfo staat de kalender met alle activiteiten van dit schooljaar,
voor zo ver nu bekend, voor u klaar. U kunt deze agenda heel eenvoudig
delen met uw persoonlijke agenda in bijvoorbeeld Office365. Veranderen
wij iets in de agenda, dan wordt dit ook in uw Office agenda aangepast.
De studiedagen en margedagen veranderen natuurlijk niet. Helaas stond de
tweede studiedag in de allerlaatste nieuwsbrief verkeerd. Hieronder alle
data voor de zekerheid nog een keer!
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Studiedagen

Margedagen

29-10-2018

24-09-2018 (groep 1 t/m 4)

07-11-2018

15-02-2019 (groep 1 t/m 8)

24-01-2018

22-03-2019 (groep 1-2)

11-06-2019

17-05-2019 (groep 1-2)
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26-06-2019 (groep 1-2)

Wist u dat?
•

de lessen bewegingsonderwijs voor de groepen 3 tot en met 8 vrijdag 7 september starten? De kinderen
hebben hiervoor sportkleding en schoenen (geen zwarte zolen) nodig. Bij goed weer sporten wij soms ook
op het sportveld achter de school.

•

we dit schooljaar structureel met een derde groep 1-2 starten en dat dit lokaal al helemaal is ingericht
door juf Eva en juf Natalija?

•

broertjes en zusjes weer ingeschreven kunnen worden? Een inschrijfformulier is op te vragen bij de
leerkracht of bij Ingrid Keur van de administratie.

•

de schoolbibliotheek klaar is voor gebruik? De kinderen mogen hun leesboek voor in de klas uit de
schoolbibliotheek in de hal kiezen. Hoe dit in zijn werk gaat zal de leerkracht komende week aan de
kinderen uitleggen. Een aantal leerkrachten zal samen met een aantal enthousiaste ouders de bibliotheek
gaan optimaliseren door alle boeken te voorzien van het leesniveau en door de bibliotheek uit te breiden
met nieuwe boeken.

•

in week 37 de nieuwe kasten voor de groepen 6 en 7 geleverd worden? Het aantal Chromebooks wordt
uitgebreid en dat het aantal vaste computers steeds minder wordt? Dit scheelt veel ruimte in de groepen!
De samenwerktafels in de gang worden vervangen door nieuwe? Dit alles moet voor de herfstvakantie
gerealiseerd zijn!

