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Agenda
Personele zaken
Kanjertraining
Communicatie
Dalton + ouderavond
Regels en afspraken
Toestemming gebruik beeldmateriaal
Wijzigingen gezinsgegevens
Info- & Inloopavond
Luizencontrole
Ouderhulp

Bijlagen
- Toestemming gebruik beeldmateriaal
- Email notificatie aanzetten
- Lijst ouderhulp

Agenda september
Datum
Dinsdag 10 september
Donderdag 19 september
Vrijdag 27 september

Activiteit
Dalton ouderavond
Info- & Inloopavond
Nieuwsbrief 2

Tijd
19.30 uur – 21.00 uur
18.30 uur – 20.00 uur

Personele zaken
We zijn het jaar goed gestart. Er zijn geen personele zaken te melden.

Kanjertraining
Startweken Kanjertraining
De start van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar. Deze startweken
bevatten een aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt
neergelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen.
Onderdelen van de startweken zijn onder andere:
Kennismakingsspellen, smileyposter, de verschillend kleuren petten, vertrouwensoefeningen, motor
en bezinepomp, plagen, ruzie en pesten, enzovoort. Niet alles is in deze eerste schoolweek al voorbij
gekomen, maar ook volgende week zullen wij in de klassen extra aandacht schenken aan
bovengenoemde activiteiten.
Ook zijn we in de klassen aan de slag geweest om gezamenlijk klas-afspraken te maken en de
kinderen ondertekenen deze ook. De onderdelen uit deze startweken zullen verder in het jaar
terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook tijdens de pauzes en in de
wandelgangen zal er aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’.
Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping komen op de verschillende onderdelen. Wij
houden u daar via deze nieuwsbrief van op de hoogte.

Communicatie
Gisteren heeft u het Informatieboekje ontvangen. Hierin staat veel praktische informatie over school.
Daarnaast staan ook alle communicatielijnen erin beschreven. Bewaart u dus dit exemplaar goed.
Elke leerkracht heeft een eigen school-mailadres. Dit kunt u gebruiken voor rechtstreekse
communicatie. Op de website is het Informatieboekje ook te vinden.
Veel communicatie gaat via Social Schools. Het is dan ook van groot belang dat u deze app volgt!
De Agenda met allerlei activiteiten, het vakantierooster en overige vrije dagen staat in Social Schools
en op de website.
De Nieuwsbrief komt aan het eind van iedere maand uit. U ontvangt de Nieuwsbrieven via Social
Schools en ze zijn vanaf het moment dat ze uitkomen ook op de website te vinden.
Nieuw is dat u de Nieuwsbrief niet meer via de mail ontvangt. U kunt wel aangeven in Social Schools
dat u een email notificatie wilt ontvangen. In de bijlage van deze Nieuwsbrief leest u hoe u dat doet.
De Schoolgids is te vinden op de website. Mocht u een papieren versie willen ontvangen, dan kunt u
dat kenbaar maken bij de directeur.
In Social Schools en op de website staan regelmatig nieuwsberichten al dan niet ondersteund door
foto’s. Fotoseries die gemaakt worden, worden in fotoalbums geplaatst.
Om deze Fotoalbums op de website te bekijken heeft u inloggegevens nodig. Deze ontvangt u aan
het begin van het nieuwe schooljaar. Mocht u de gegevens kwijt zijn, dan kunt u die opvragen bij de
directeur. De foto’s blijven een half jaar op de site staan en worden dan verwijderd.
Op Facebook worden af en toe foto’s en korte berichten geplaatst. Wanneer u de pagina liket, krijgt
u vanzelf de berichten binnen.
Missers
Natuurlijk kunnen wij – ook al proberen wij dat te voorkomen – een keer een misser maken qua
informatievoorziening. Wij vragen u ons dat te melden, zodat wij het volgende keer weer beter
kunnen doen.
Wij vragen u als ouder/verzorgende de beschikbare informatie wel goed te lezen. Dat voorkomt ook
onduidelijkheden.

Dalton
De eerste weken van dit schooljaar verfrissen we, in de klas en de school, onze daltonafspraken. Het
is bijvoorbeeld belangrijk dat de kinderen weer oefenen met het ‘daltonblokje’. Onderwerpen als:
wanneer kan ik overleggen en mag ik samenwerken en hoe zorg ik dat juf weet dat ik een vraag heb,
komen hierbij aan de orde. We willen binnenkort weer nieuwe daltonafspraken hier aan toe voegen.
We willen jullie graag hierin meenemen daarom organiseren we op dinsdag 10 september een
ouderavond. Op deze avond komt onze cursusleider René Berends.

Regels en afspraken
Als team hebben we de regels en afspraken op school en in de groep besproken en vastgesteld. Deze
zijn en worden deze eerste twee weken met de kinderen doorgenomen. Een aantal vindt u ook terug
in het Informatieboekje.
Wij willen graag duidelijkheid en rust in de school. Door met z’n allen één lijn te hanteren, maken we
het voor de kinderen zo duidelijk mogelijk. Mogen we hierbij vragen naar uw medewerking?

Toestemming gebruik beeldmateriaal
We willen u vragen om in Social Schools toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw
kind aan te geven. Andere jaren gaf u dit aan op een formulier dat moest worden ingeleverd. Social
Schools heeft als voordeel dat u de toestemmingen op ieder moment kunt aanpassen. Daarnaast
kunnen de leerkrachten bij het plaatsen van elk bericht snel de toestemmingen controleren.
Om via Social Schools de toestemming aan te beeldvoorkeuren van uw kind(eren) in te regelen, gaat
u als volgt te werk (voorkeuren gelden per kind en kunnen door beide ouders worden aangepast):
Via de website:
Ga naar Mijn kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef de voorkeuren op.
Betekenis van de iconen:
•
groen vinkje = toestemming
•
rood kruisje = geen toestemming
•
vraagteken = geen voorkeur opgegeven
Via de app:
Ga naar Kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef de voorkeuren op.
Betekenis van de velden:
•
blauwe ja = toestemming
•
blauwe nee = geen toestemming
•
witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven
In de bijlage kunt u meer lezen over Toestemming gebruik beeldmateriaal. Mochten er vragen zijn of
loopt u tegen problemen aan binnen Social Schools, dan kunt u altijd even contact op nemen met
school.

Wijzigingen gezinsgegevens
Mochten er wijzigingen zijn m.b.t. uw gezinsgegevens (denk aan adres, telefoonnummers, emailadres, oppas, huisarts, medische informatie) die voor ons van belang zijn om te weten, wilt u die
dan aan ons doorgeven? Dan kan via de leerkracht of door te mailen naar
directie@martinusmakkum.nl Dan kunnen wij onze administratie op orde houden.

Ouderhulp
Ieder jaar doen we een beroep op u als ouder/verzorger om school te ondersteunen bij activiteiten
en excursies met kinderen en/of klussen. De benodigde hulp hebben wij – samen met de Ouderraad
– verzameld in een intekenlijst. Wilt u ons helpen om er voor ons allemaal een mooi schooljaar van te
maken? Zonder uw hulp gaat niet alles lukken... De lijst vindt u in de bijlage.
--> Wilt u de lijst zo spoedig mogelijk inleveren? Alvast bedankt!

Info- & Inloopavond; nieuw!
Dit jaar combineren we de Informatieavond voor het eerst met een Inloopavond. Een Inloopavond
betekent dat u samen met uw kind(eren) naar deze avond toe kan komen. Er vinden doorlopende
presentaties plaats op de digiborden en de kinderen geven zelf informatie. Daarnaast is er ruimte om
de leerkrachten iets te vragen. U kunt dus zelf kiezen hoe laat u met uw kind(eren) komt.

Tevens zijn op deze avond leden van de MR, SAC en OR aanwezig. Mocht u vragen hebben aan één
van de geledingen, dan kunt u daar terecht.
Graag zien we alle ouders en kinderen op deze avond! Wees welkom!

Luizencontrole
Na deze vakantie starten we weer met de luizencontrole. Mocht u bij uw kind luizen of neten
geconstateerd hebben, wilt u dit dan altijd melden? Als we met z’n allen scherp blijven en bij
constatering goede acties ondernemen, gaat het ons lukken het probleem onder controle te krijgen
en te houden. En dat willen we natuurlijk allemaal. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

