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Beste ouders en/of verzorgers,
De kop is er af en we zijn goed begonnen met elkaar. Wat fijn om iedereen
maandagochtend weer te zien!
De eerste dagen hebben vooral in het teken gestaan van kennismaken en
het opfrissen van de schoolafspraken. Natuurlijk is er ook een begin
gemaakt met de taken. Nieuw dit schooljaar is de nieuwe taal- en
spellingsmethode ‘Taalverhaal.nu’. Dit is voor ons allemaal even wennen,
maar de geluiden zijn zeer positief!

Maandag 17 september
In deze week ouder-kindleerkracht gesprekken
Maandag 24 september
Margedag groep 1-4
Woensdag 26 september
Thijsse’s Hof
Groep 6
Donderdag 27 september
Jaaropening

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we elke week een
schoolafspraak centraal stellen. Komende week is dit: ‘Ik help de ander’.
In de eerste week hebben we gelijk een jubileum gevierd. Juf Mariëtte
werkt 30 jaar in het onderwijs! Dit hebben we natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij laten gaan! Slingers, een feestmuts, een cadeautje en veel
felicitaties van kinderen en ouders!
In deze nieuwsbrief nog praktische informatie over hoe het een en ander bij
ons op school georganiseerd is. Volgende week de eerste nieuwsbrief met
nieuws uit de groepen!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Brengen en halen van kinderen
Dinsdag 2 oktober
Informatieavond
groep 3 en 8
uitnodiging volgt.
Donderdag 4 oktober
Schoolfotograaf

De kinderen worden door hun ouders naar school gebracht, of komen zelf naar
school. De afspraak is dat de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 vanaf 8.20
uur naar hun klas mogen en dat om 8.25 uur de bel gaat. Deze bel geeft aan dat
alle kinderen naar binnen moeten, zodat wij om 8.30 uur met de les kunnen
beginnen. Om 8.30 uur start de groep vaak met zelfstandig werken en dan mogen
de kinderen ook samenwerken op de gang.
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 geldt dat ze vanaf 8.20 uur door hun ouders
naar binnen worden gebracht. Op school hanteren wij een Kiss en Go beleid. Dit
houdt in dat de ouders hun kind in de gang bij de klas gedag zeggen en dat de
kinderen zelf de klas in komen. Als uw kind 4 jaar is en net naar de basisschool
gaat, mag u nog met uw kind mee de klas in.
Om 8.25 uur gaat de bel, nemen de ouders afscheid en begint de leerkracht om
8.30 uur met de les.
Als de school uitgaat, komen de ouders van groep 1 en 2 hun kind bij de leerkracht
in de klas ophalen. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen zelf naar buiten.
Onder schooltijd is de voordeur in verband met de veiligheid van de kinderen en
de medewerkers van de school gesloten. Aan de rechterzijde vindt u de deurbel
van de school. Links bevindt zich de deurbel van Les Petits.
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Tussendoortje en lunch
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.iedereenfitopschool.nl Voor verdere
informatie over de schoolmelk kunt u terecht bij de contactpersoon van de
schoolmelk, Mariëtte Buist.
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 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 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.

Terug van weggeweest
Dit schooljaar zullen we ‘Op de planken’ nieuw leven inblazen. We hebben ervoor gekozen om dit voortaan
‘Open podium ’te noemen. Met de hele school zullen we per periode in de gymzaal samenkomen en is er een
open podium voor de kinderen. De organisatie is in handen van juf Ingrid. Binnenkort hoort u hoe we hier
precies invulling aan gaan geven.
Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad ook op een laag pitje gestaan en we gaan dat dit jaar anders doen.
Maandag wordt er samen met de gemeente Bloemendaal een start gemaakt om tot een nieuwe leerlingenraad
te komen. Hoe de procedure er precies uit gaat zien, is nog niet helemaal duidelijk, daarover later meer.
Juf Jantine en juf Rosanna zijn aanspreekpunt voor de leerlingenraad.
Muzieklessen
Ook dit schooljaar verzorgt de muziekschool weer de muzieklessen bij ons op school. Van 18 september tot 19 maart zal
juf Marianne bij ons op school aan alle groepen muziekles geven. Vorig schooljaar hadden de groepen 5 tot en met 8
muziekles en dit jaar zal zij ook aan de groepen 1 tot en met 4 les geven. Wij kijken er naar uit!
Programma naschoolse activiteiten
Ook dit jaar werken wij nauw samen met Les Petits om een mooi aanbod naschoolse activiteiten te verzorgen voor de
kinderen van onze school. Les Petits heeft een prachtige flyer gemaakt met het aanbod voor de eerste periode. De
‘Ontdekworkshops’ zijn voor alle kinderen toegankelijk.
In de bijlage van deze mail vindt u de flyer van Les Petits.

