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Gouden regel september :
Wij luisteren naar elkaar!

fo
Paedwizer—in

Geachte ouders / verzorgers

geval dat u meer betrokken raakt bij de schoolontwikkeling van uw kind(eren).

Schooljaar 2016 – 2017

Snappet.

Maandag weer met frisse moed aan een nieuw
schooljaar begonnen. Altijd weer even spannend
hoe het zal zijn na de vakantie. Iedereen weer te
ontmoeten na best een lange periode. Nu, op vrijdag, zijn we al weer aardig gewend aan het
schoolritme en de regels en gewoonten die daar
bij horen. De start was voor Juf Aukje en ondergetekende extra feestelijk. De collega’s wilden ons
ambtsjubileum (resp 40 jr en 25 jr) niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dat hebben we geweten.
Het werd een erg leuke en feestelijke dag met
veel, voor ons verrassende activiteiten samen met
de kinderen, die ook net zo verrast waren.

Vanaf groep 6 hebben alle leerlingen inmiddels
een tablet naast hun leerboeken. De verwerkingslessen van rekenen en spelling worden
dan op een ‘snappet’ tablet gemaakt. Zo krijgt
de leerling direct feedback op het gemaakte
werk en heeft ook de leerkracht op hetzelfde
moment inzicht of er nog extra instructie
(klassikaal of individueel) nodig is.

Kanjer afspraken
In de groepen wordt de eerste dagen ook over de
regels op school en in de groep gesproken. Wat
zijn onze manieren ook alweer? De bijgevoegde
ouderfolder van de Kanjer training kan u thuis
helpen om ook even af en toe uw kind te helpen
bij hoe we graag willen dat we met eigen gedrag
en groepsgedrag om gaan.
Verkeersveiligheid tút en derút.
Omdat we Verkeersveilige school zijn (en willen
blijven) breng ik ook opnieuw de ‘haal en breng’
afspraken onder uw aandacht via de bijlage. Graag
uw medewerking met de juiste rijrichting te blijven
gebruiken en niet voor school te parkeren of te
stoppen met de auto. Wilt u ook incidentele halers
en brengers (bijv. opa, oma) hiervan op de hoogte
stellen.
Ouderbetrokkenheid / participatie
Inmiddels zijn we afgelopen donderdagavond gestart met een nieuwjaarsbijeenkomst voor ouders
(en kinderen) om onderling kennis te maken. Dit
was volgens het team een geslaagde avond. Ongedwongen en gezellig elkaar ontmoeten. Het
vervolg zal zijn dat er zogenaamde gespreksarrangementen gaan ontstaan met u als ouder. Dit lijkt
wellicht nog wel op de ‘oude’ tien minuten gesprekken. Maar er kan nu individueler en daardoor
ook flexibeler gepland worden. Het is voor ons ook
nog een beetje uitzoeken wat het best werkbare
format zal blijken te zijn. We gaan dit schooljaar
zo proberen in te vullen en staan zeker open voor
tips en adviezen wanneer u tegen organisatorische
onhandigheden aan loopt. De bedoeling is in elk
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Begroeten, begroeten
wat leuk u te ontmoeten. Ik geef een hand
en kijk u aan. Daarna
zeg ik mijn naam.
Begroeten, begroeten
wat leuk jou te ontmoeten. Een high five,
low five, boks , hallo…..
Want vrienden doen
dat zo….

We merken deze week nog wel aanloop problemen met wifi en soms een tablet die op nieuw
moet opstarten. We verwachten dat dit bij ‘de
nieuwigheid’ hoort.
Rapporten

Agenda

Graag de rapporten weer mee laten brengen
naar school s.v.p.

5 sept OR verg

Kalender / website

6 en 13 sept: GGD gr 2

Ieder gezin heeft als het goed is inmiddels een
kalender met data en informatie ontvangen. De
agenda op de website wordt ook z.s.m. weer
gevuld. De groepspagina’s op de site worden in
de maand september vernieuwd.

9 sept: Juf Anita de Boer
jarig

Start schaakseizoen
De eerste clubavond is woensdag 7 september,
zoals vanouds vanaf 18.45 uur. We beginnen
voor de leden op een ludieke manier met
GONG-schaken. We starten ook met een nieuwe beginnersgroep. Je mag drie keer op proef
meedoen, daarna beslis je of je lid wilt worden.
Van harte welkom! Informatie en opgave bij
Johan van den Berg. tel. 0512 383213; e-mail:
vandenberg_heeringa@hetnet.nl

12 sept MR vergadering
23 september Speel en
doe ‘t goed markt !!!
4 okt: juf Anna Kuperus
jarig
4 okt Dierendag
5 –15 okt:
Kinderboekenweek
10 okt Ledenvergadering
Jonathan
11 okt informatieavond
groep 8 Voortgezet onderwijs

Al enige tijd aangekondigd:
Speel en doe het goed markt : vrijdagmiddag 23 september… komt allen !

15 okt Juf Ilse van der
Meulen jarig
17—21 okt herfstvakantie

Bezoek ook regelmatig
onze website ! En check
facebook
Tot zover de schoolberichten
Ludwin Hiemstra
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