
 
 
Nieuwsbrief nr. 1 - 1 september 2017 
 
Beste ouders, 
 
Ik hoop dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. Wij zijn al volop in de voorbereiding van 
het nieuwe schooljaar en hebben veel zin om maandag samen het schooljaar te starten. We 
willen dat dit jaar op een originele manier doen en hopen dat u allemaal mee doet. We 
verwachten alle ouders en kinderen maandag 4 september  om 8.20 uur op het schoolplein. Na 
de opening zullen de kinderen zoals gewoonlijk met hun eigen groep naar binnen gaan. 
 
Ik ga weer naar school en ik neem mee…. 
De luizencape, gymspullen en vanaf groep 3 één etui met in ieder geval kleurpotloden en een 
agenda. Het is fijn als het etui en de agenda in de eerste of tweede week aangeschaft is.  
De gymlessen (dit jaar ook voor groep 2) zijn weer op dinsdag. 
 
Groep 3/4 
Omdat we intern geschoven hebben met de lokalen zal groep 3/4 naar binnen gaan in de 
ochtend via de hoofdingang en ‘s middags naar buiten komen via de kleuteringang, u kunt uw 
kind dan opwachten buiten het hek op het grote schoolplein.  Tot de herfstvakantie kunt u uw 
zoon of dochter in de klas brengen en daar afscheid nemen. 
 
“Back to school” woensdag 6 september van 18.00 - 19.30 uur 
Hierbij nodigen we u van harte uit om woensdag einde van de dag op school te komen samen 
met uw kind. Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u kennismaken met de 
leerkracht en het klaslokaal zien met de methodes. In elke klas ligt een informatieboekje over de 
groep, deze kunt u meenemen. 
 U kunt dan ook  de hernieuwde inrichting van de ‘computerruimte’ zien bij groep 1/2. Deze 
ruimte gaan we gebruiken voor extra instructie en speel-werkplekken voor zowel groep 1/2 als 
groep 3/4. Ook staan hier de lees- en prentenboeken van de onderbouw. 
 
Op het prikbord bij groep 5/6 , het eerste lokaal in de gang, hangt een ontwerp idee voor het 
schoolplein, gemaakt door Ester van der Werf Vorig schooljaar zijn we begonnen met een 
werkgroep van ouders, leerkrachten en collega’s van de NSO om met elkaar te praten over hoe 
we ons plein groener kunnen maken en anders kunnen inrichten om o.a. het voetbal naar een 
andere plek te verplaatsen. Ondertussen hebben we vlak voor de 
zomervakantie de glijbaan kunnen verkopen en is er al ruimte 
ontstaan voor een andere inrichting. Dit schooljaar willen we 
concreet de eerste invulling van het plein gaan realiseren.  
Heel fijn als u mee wilt denken over het ontwerp, u kunt uw 
suggesties opschrijven naast de tekening.  
 
Klassenouders - hulpouders 
Net als elk jaar hebben we ook dit jaar weer hulpouders nodig. We 
willen dit jaar het organiseren via de klassenouders van elke groep. 
U kunt zich aanmelden via de mail of rechtstreeks bij de leerkracht. 
Aan het einde van de 2e schoolweek weten we wie zich hebben 
aangemeld en hoort u van de leerkracht  welke 2 ouders  per 
groep klassenouder geworden zijn en wat precies de bedoeling is. 



 
 
 
 
 
Lezen in de vakantie… 
 
Voor de vakantie hebben we alle kinderen uitgedaagd om veel 
te gaan lezen en vooral op verschillende plekjes. En als het kan 
daar een foto van te maken. De leukste foto’s komen in de 
gang te hangen en de winnaar(s) krijgen een boekenbon. 
Willen jullie de foto’s opsturen naar de leerkracht? Wij zullen 
met elkaar de leukste foto’s uitkiezen en de winnaar in de 
tweede schoolweek bekend maken. 
 
 
 
 

 
Team  
Dit schooljaar starten we met 2 nieuwe collega’s, te weten Marco van Muiswinkel in groep 7/8 en 
Sanne Heijma op woensdag en donderdag in groep 3/4  (juf Anna is er voorlopig op donderdag 
nog niet) en op vrijdag in groep 1/2. 
Wij wensen hen een hele goede start toe en een ontzettend leuk schooljaar ! 
 
Start van het schooljaar - gesprekken met de leerkracht 
In onze evaluatie en uit het tevredenheidsonderzoek kwam naar voren dat de communicatie met 
ouders nog beter kan. De wijze waarop we afgelopen jaar de startgesprekken hebben gedaan 
(met ouder en kind) leverden niet datgene op wat wij ervan verwachtten. Dit jaar willen we het 
anders doen.  
De kennismaking met de leerkracht is op woensdag 6 september, wilt u een gesprek over uw 
kind dan vragen wij om hiervoor een afspraak te maken met de leerkracht. De eerste 
oudergesprekken zijn in de 7e school week, de week voor de herfstvakantie. Deze gesprekken 
zijn bedoeld om te praten over de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind, hoe gaat het in 
de groep, vriendjes/vriendinnetjes, met welke verhalen komt uw kind thuis uit school. Op school 
hebben we dan (als onderdeel van de Kanjertraining) een observatie gedaan wat naast de 
leerlingkaart mee kan helpen om meer inzicht te krijgen in het welbevinden van uw kind. 
Voor groep 7/8 geldt, in verband met de verwijzing naar het voortgezet onderwijs, iets anders.  
U wordt hierover binnenkort geïnformeerd.   
 

● U ontvangt in de tweede  week de schoolkalender met veel praktische informatie. 
● Als 2e bijlage een brief over de Scholendag, donderdag 14 september in Spaarndam. 

 
Wij hopen u allemaal te zien komende maandag op school. 
Met hartelijke groet, namens het hele team, 
 
Gerke Nijenhuis 


