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Bijlagen:
 Toestemming beeldmateriaal
 Email notificatie aanzetten
 Nota Ouderbijdrage 2019 - 2020

Agenda september 2019
Datum
8 september
18 september
25 september
27 september
27 september

Activiteit
Kinderwoorddienst St. Vituskerk
Inloop- en Infoavond
Kinderpostzegels
Nieuwsbrief 2
Schooldammen – kantine Singel

Tijd
9.30 uur
18.30 uur – 20.00 uur

14.45 uur – 17.00 uur

Opening schooljaar
We zijn het schooljaar goed gestart in alle groepen. Daarnaast hebben we woensdagavond het schooljaar geopend met een nieuwjaarsborrel voor ouders/verzorgers en team om te proosten op een goed en
rijk schooljaar.
Vanochtend hebben we de eerste week afgesloten met een openingsviering met de school in de kerk.
We zijn daarbij op zoek gegaan naar een schat…. Een groepje kinderen mocht – samen met pastor Foekema met behulp van een schatkaart de schatkist opzoeken in de kerk. Deze werd gelukkig gevonden en
er zaten muntstukken in met woorden als helpen, troosten, mooie verhalen, veilig, vriendschap, delen
en vrolijkheid. Allemaal onbetaalbaar!
We gaan onze schatkist dit schooljaar vullen met deze woorden en maken er zo een rijk jaar van!
We wensen iedereen dan ook een heel mooi schooljaar toe!

Personele zaken
In de Nieuwsbrief van juni hebben wij u geïnformeerd over de bezetting van de groepen. Daarin is niets
gewijzigd. Naast leerkrachten zullen er ook stagiaires op school komen. In groep 7/8 start Ilse Galema in
september. Haar stagedagen zijn op dinsdag en woensdag.

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, petten, vertrouwensoefeningen, motor en bezinepomp, plagen,
ruzie en pesten, enzovoort. We maken gezamenlijk klas-afspraken en de kinderen ondertekenen deze
ook. De onderdelen uit de startweek 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.

Communicatie
Maandag hebben alle oudsten het Informatieboekje ontvangen. Hierin staat veel praktische informatie
over school. 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, net als de afgelopen jaren, 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.
 U ontvangt de Nieuwsbrief dus niet meer apart via de mail! U kunt wel een emailnotificatie aanzetten in Social Schools, zodat u een mail ontvangt als de Nieuwsbrief is verstuurd.
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 heeft u bij deze
Nieuwsbrief ontvangen. 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.
De eerste missers heb ik al doorgekregen:
- Op donderdag staat juf Annemieke voor groep 3 en niet juf Anja.
- Contactpersoon van de luizencontrole is Titsia Bakker
Tel: 0515 – 335902
E-mail: robinbakkerdeurze@gmail.com

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, e-mailadres,
oppas, huisarts, medische informatie) die voor ons van belang zijn om te weten, wilt u die dan middels
het bijgevoegde formulier doorgeven?

Ouderbijdrage
In het Informatieboekje heeft u kunnen lezen over de Ouderbijdrage en de inning daarvan. Het systeem
dat de Oudervereniging voor ogen had, bleek toch niet handig te zijn. Vandaar de vraag via deze
Nieuwsbrief om de bijdrage zelf over te maken voor 1 oktober 2019. Zie hiervoor de bijlage.

Regels en afspraken
Aan het begin van een nieuw schooljaar worden de regels en afspraken altijd weer onder de loep genomen en aangepast/bijgesteld. In de groepen zijn deze regels en afspraken met de kinderen besproken.
Wij vragen u als ouders de regels en afspraken die voor u van belang zijn, nog eens goed na te lezen in
het Informatieboekje.
Eén van de verandering is dat de deur ’s ochtends op slot is totdat de pleinwacht buiten komt, tenzij het
heel slecht weer is. Kinderen komen anders steeds vroeger op school en dat is niet de bedoeling. Leerkrachten zijn vaak nog even bezig. Vanaf 8.10 uur is school open en kan iedereen binnenkomen. Dat is
ook het moment waarop het spelmateriaal naar buiten mag. De kinderen weten dit inmiddels.

Luizencontrole
Afgelopen woensdag heeft de eerste luizencontrole na de vakantie weer plaatsgevonden. Het ‘luizenprobleem’ is nog niet helemaal opgelost. Wel kunnen we merken dat het de aandacht heeft van ouders.
Fijn! 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 dat willen we natuurlijk allemaal. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking.

Info- & Inloopavond
Dit jaar combineren we de Informatieavond en Inloopavond. Dit betekent dat u met uw kind(eren) samen naar deze avond toe kan komen. Er vinden doorlopende presentaties plaats, de kinderen geven zelf
informatie en er is ruimte om de leerkrachten iets te vragen.
Voor groep 3 hebben wij een vast moment ingepland waarop de ouders mét hun kind kunnen aanschuiven voor specifieke informatie. Dit is van 19.00 uur tot 19.30 uur.
Verder kunt u dus zelf kiezen hoe laat u komt.
Graag zien we alle ouders en kinderen op deze avond!

Oproep vrijwilligers Schoolbibliotheek
Voor het draaiende houden van onze Schoolbibliotheek zijn we voor dit schooljaar op zoek naar versterking. We vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen boeken mee naar huis kunnen nemen om lekker te kunnen lezen!
Er hebben zich inmiddels al 2 nieuwe vrijwilligers gemeld en daar zijn we heel blij mee! Maar graag zouden we nog 2 personen erbij willen hebben.
Dus: Wie komt ons groepje versterken?
Wat houdt dit ‘bijbaantje’ in?
 1x (soms 2x) per maand op de vrijdagochtend van 10:00 uur tot 11:00 uur (soms ietsje later)
biebdienst draaien met een andere vrijwilliger.
 In te leveren en uit te lenen boeken scannen.
 Boeken in bakken en boekenrekken terugzetten en ordenen.
 Zo nodig adviseren en kinderen helpen bij het zoeken van een boek.
 2x per schooljaar overleg (altijd voorafgaand aan de biebdienst op een vrijdagochtend). Je wordt
een half jaar vooruit ingepland, dus je kunt je voorkeur doorgeven bij het overleg, ruilen is altijd
mogelijk (er is een Lytse Bieb-appgroep).
Geïnteresseerd? Aarzel dan niet en meld je aan!
(opgeven en/of info: rinskeharsta@hotmail.com of bij Juf Saskia)
Met vriendelijke groet, Trees, Gerda, Vicky en Rinske

Uitjes groep 6
Dit najaar gaat groep 6 de natuur in! We gaan van alles leren over de schaapskudde en ook over de eendenkooi. De excursie naar de schaapskudde staat gepland op vrijdagochtend 27 september en de excursie naar de eendenkooi op dinsdagmiddag 8 oktober.
We vragen hierbij uw hulp, dus heeft u zin en tijd om te rijden/begeleiden geef u dan op. Dit kan in de
agenda in Social Schools.
Alvast bedankt

Vieringen
Na jullie welverdiende vakantie en weer een fris en fruitige start van
school, starten wij ook weer met de maandelijkse kinderwoorddiensten in de St. Vituskerk van Blauwhuis.
De 1e Kinderwoorddienst is dan ook op zondag 8 september, dit tijdens de eucharistieviering in de St. Vituskerk die begint om 9:30 u.
Iedereen is weer van harte welkom!!!
Werkgroep kind en kerk

