25 augustus 2022

Schooljaar 2022-2023
De zomervakantie zit erop, we hopen dat iedereen een goede vakantie heeft
gehad en dat iedereen weer fris aan het nieuwe schooljaar begint!
Wij zijn er klaar voor en wensen iedereen een heel goed 2022-2023!
In deze nieuwsbrief leest u de eerste informatie die van belang is.
Aanstaande maandag bent u welkom om tot 8.45 uur even een kijkje te nemen in de klas van uw kind(eren).
Gym-uren
De groepen hebben op de volgende momenten gymnastiek:
Groep 3-4 op maandag van 09.30-10.15 en op donderdag van 12.45-13.45 uur.
Groep 5 op maandag van 09.30-10.15 en op donderdag van 12.45-13.45 uur.
Groep 6 op maandag van 08.45-09.30 en op donderdag van 12.45-13.45 uur.
Groep 7-8 op maandag van 08.45-09.30 en op woensdag van 13.00-14.00 uur.
Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig voor de gymlessen. In groep 1 en 2
mogen leerlingen gymmen op onderbroek en hemd, gymschoentjes raden we aan. Deze kunt u op school laten.
Logopedie
Chantal ten Nieuwenhuijs onze logopedist zal op dinsdag en donderdagmorgen op school aanwezig zijn om
leerlingen, die logopedie nodig zijn, onder schooltijd logopedie te geven.
Ambulant begeleider Kentalis
Hanneke Kramer, de ambulant begeleider van Kentalis, komt iedere dondergag om de TOS en/of slechthorende
leerlingen te ondersteunen in hun (leer)ontwikkeling.
Combi coach
Afgelopen schooljar hebben we afscheid genomen van meester Daniel. Hij gaat op andere scholen gym geven.
Meester Jeen neemt de taken van meester Daniel over. Hij gaat op dinsdag de gymlessen verzorgen aan de
leerlingen van groep 3 t/m 8. We wensen meester Jeen veel succes en plezier!
HVO en GVO
Het afgelopen schooljaar hebben juf Bernadette en juf Gretha samen de HVO en GVO lessen verzorgd. De
leerlingen hebben als klas een breed aanbod aan lessen gehad. Ook dit schooljaar worden de HVO en GVO
lessen verzorgd door beide docenten.
Formatie
Juf Nicole en juf Coby geven les aan groep 1 en 2, Juf Alja en juf Katelijne aan groep 3 en 4, juf Marloes aan
groep 5 en 6 en juf Marieke aan groep 7 en 8. Juf Trijnie is van maandag t/m donderdag op school aanwezig en
juf Joke, de IB’er op dinsdag en woensdag. Juf Henriet is op dinsdag en vrijdag op school aanwezig. Zij is iedere
werkdag bereikbaar op 06 33873070.
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Ziekmelden
Ziekmelden kan via Parro bij de leerkracht of via een whatss app
naar Henriet Kamies 06 33873070
Kansen voor Kinderen
Onze kansencoach, juf Corrie, is iedere maandagmorgen,
twee uren bij ons op school om gesprekken met kinderen te voeren.
Dit gebeurt altijd in overleg met ouders.
Doelen 22-23
Dit schooljaar werken we aan het Edi instructiemodel gecombineerd met rekenen en spelling. We gaan verder
met List en Groepsgeluk. Passend Onderwijs en BSO blijven waar we mee bezig zijn. Sociaal emotionele
ontwikkeling, talentontwikkeling middels een Portfolio, kindgesprekken en structureel werken aan goed
onderwijs zijn zaken die bij ons van groot belang zijn. Alsmede de samenwerking met het sociaal team, Andes,
Kentalis en andere partijen om de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van onze leerlingen zo goed mogelijk
te maken.
MR
In onze MR zitten twee ouders, dhr. Marcel beek en mevr. Inge Teunissen. Vanuit het team zitten Marieke
Maring en onze nieuwe collega Katelijne Hortsman in de MR. Heeft u zaken die voor de MR van belang zijn of
die u wilt delen, dan kan dat via een mail naar de MR of om aan het begin van een MR vergadering aan te
schuiven. Dit dient u van tevoren aan te geven bij een van de leden van de MR.
OC en oud papier
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders die zorgen voor de gelden van de ouders voor alle leerlingen
en voor het mede organiseren van alle activiteiten in en om de school voor de leerlingen. Het oud papier is voor
de oudercommissie een belangrijke inkomsten bron. Zonder het oud papier kan de oudercommissie niet alles
organiseren en doen, van wat er nu voor alle leerlingen gebeurt. Vandaar dat er in december een nieuwe oud
papierlijst wordt opgetseld voor kalenderjaar 2023. We vragen van alle ouders een keer mee te lopen met oud
papier ophalen. Mocht dit om fysieke of andere redenen niet lukken, vragen we u iemand anders te zoeken of
wellicht een andere activiteit te doen voor school.
Rijrichting Wilhelminalaan
Vanwege het brengen en halen van alle kinderen van beide scholen aan de Wilhelminalaan, vragen we ouders
om via het Zuiderdiep de Wilhelminalaan in te rijden. En de Wilhelminalaan te verlaten via de Rooilaan of het
Noorderdiep. Als we dit allemaal doen, heeft iedereen dezelfde rijrichting en bevorderen we de veiligheid bij het
halen en brengen en het naar school gaan, van al onze leerlingen en uw kinderen. Alvast bedankt!
Brigadieren
Een klein groepje ouders is voor de zomervakantie gestart met het brigadieren aan het Zuiderdiep bij het
uitgaan van de school. Ook dit schooljaar pakken zij dit weer op! Groep 7 van dit schooljaar wordt donderdag 1
september opgeleid tot brigadier en we hebben een nieuwe moeder die zich heeft aangemeld. Wilt u ook eens
in de twee of drie weken een keer helpen? Heel graag! Donderdag 1 september komt dhr. H. Walvius uitleg
geven over het brigadieren en ontvangen de leerlingen en ouders een bewijs dat ze mogen helpen. We horen
het graag als u ook komt helpen.
Voorschool informatie Peuter Kidz
Donderdag 1 september is juf Sharon terug van haar zwangerschapsverlof!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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