Info 01, 16 augustus 2019
1-8 Opening schooljaar 2019-2020
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Het schooljaar gaat beginnen a.s. maandag! Eindelijk mag ik dan ook jullie gaan ontmoeten!
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een heerlijke vakantie en kunnen we met frisse
energie beginnen.
Ik herhaal in deze info daarom mijn uitnodiging van voor de zomervakantie…
U bent aanstaande maandag om half 9 van harte uitgenodigd voor de feestelijke opening van het
schooljaar. Na deze feestelijke opening met kinderen, ouders en andere belangstellenden gaan alle
kinderen in de klassen, waar ze zullen proosten op een mooi schooljaar. Ouders/ opa’s en oma’s
mogen dan naar de multifunctionele ruimte waar ik graag met u een kopje koffie/thee te drink en
nader kennis maak. Om 9.45 uur, als alle kinderen een klein beetje gewend zijn in hun nieuwe
groep zal ik een rondje maken door de school om ook met de kinderen kennis te maken op deze
eerste dag.
Tot maandag allemaal!

1-8 Infodag vrijdag
Net als voorgaande jaren zal ook dit schooljaar de info op vrijdag verzonden worden. Ook de post
zal op vrijdag meegegeven worden.

1-8 Startgesprekken
We vinden het belangrijk het schooljaar weer goed te starten en zien u als partner in de
ontwikkeling van uw kind. Onze reden om het schooljaar te beginnen met een startgesprek is
om elkaar (leerkracht – ouder) beter te leren kennen en verwachtingen op elkaar af te stemmen.
In deze gesprekken bent u grotendeels aan het woord, de leerkracht zal vragen stellen en
samen met u mogelijkheden bespreken. Uw inbreng is van groot belang.

De startgesprekken vinden plaats in de tweede- en derde schoolweek. U kunt vanaf dinsdag 20
augustus (8.00 uur) een tijd reserveren in Social Schools.
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 mogen aanwezig zijn bij het startgesprek.
3-8 Gymlessen
De gymlessen vinden dit schooljaar plaats op maandagmiddag en woensdagochtend.
Maandag:
woensdag:
7-8: 13.00-13.45
7-8: 8.30-9.30
5-6: 13.45-14.30
3-4: 9.30-10.30
3-4: 14.30-15.15
5-6: 10.30-11.30
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Alle kinderen van groep 7-8 mogen na de lunchpauze direct naar de gymzaal komen.
De kinderen van groep 3-4 mogen om 15.15 uur bij de gymzaal opgehaald worden. Wanneer u ook
kinderen uit groep 1-2 moeten ophalen op school, kunt u naar school gaan en lopen de kinderen uit
groep 3-4 met de juf mee terug naar school.
1-8 Fruitdagen
We hebben twee verplichte fruitdagen: dinsdag en vrijdag. Geef uw zoon of dochter dan een stukje
fruit of groente mee naar school. We hebben ons weer ingeschreven voor het Schoolfruitproject,
maar we moeten nog afwachten of we zijn ingeloot.
1-8 Schoolfotograaf op donderdag 29 augustus
Foto Koch komt 29 augustus de schoolfoto’s maken. Om half 9 is er tijd ingepland voor de foto’s
met niet schoolgaande kinderen. De groeps- en portretfoto’s van de schoolgaande kinderen
zullen allemaal in de ochtend gemaakt worden.

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy
handhaving. Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle
kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografie dag
aangeven bij de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografie dag en zorgt ervoor
dat alleen de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart
vindt u een uniek inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op
www.fotokoch.nl. Er staat dan een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt
ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
1-8 Aanwezigheid Leonie
Leonie werkt op vaste dagen en is normaal gesproken op dinsdag, woensdag en donderdag
aanwezig. Wanneer dit anders is zal dit opgenomen worden in de info. Volgende week, in verband
met de start van het schooljaar is het anders dus bij deze:
Week 34:
Leonie aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag
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