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Start schooljaar
We hopen dat u een fijne zomervakantie heeft gehad en dat onze leerlingen
weer zin hebben om aan een nieuw schooljaar te beginnen! We zijn er op
school helemaal klaar voor; vloeren en ramen blinken weer, lokalen zijn
ingericht, boeken en schriften liggen in de laatjes, puzzels in de kasten…….
Kortom: We verwelkomen maandag onze leerlingen graag!

Personeel
Amber v/d Hoven: Leuk nieuws om te delen: Amber is zwanger van haar eerste kindje! We feliciteren
Amber en wensen haar een voorspoedige zwangerschap. De ouders van de groep waar Amber les aan geeft
houden wij uiteraard op de hoogte van de vervanging.
Daan van der Vliet: Daan is onze nieuwe vakdocent gym. Naast Lex zal hij dit schooljaar een deel van de
gymlessen geven in de groepen 3 t/m 8. Dat betekent dat beide gymlessen voortaan door vakdocenten
verzorgd worden.

Website
De website is voorzien van de jaarlijkse update. Hier vindt u bijvoorbeeld de nieuwe versie van de
schoolgids (vol praktische informatie), de jaarkalender en ook het verlofformulier mocht u een aanvraag
voor verlof willen doen.

Algemene inloop ouders groep 1/2
Vorig schooljaar hebben we, nadat er weer ouders in de school mochten, besloten dat de ouders van de
kleuters de eerste week na iedere vakantie hun kind binnen mogen brengen. In de overige weken lopen de
kinderen zelfstandig naar binnen of worden naar binnen begeleid door de ‘poortwachters’. De leerkrachten
zitten bij de deur om ieder kind te verwelkomen. Het zorgt voor een rustige start van de dag. Na 14.15 uur
hebben ouders en kinderen dagelijks de mogelijkheid om even binnen te lopen in de klas om bijvoorbeeld
een werkje van het kind te bekijken. We hebben dit beleid geëvalueerd en willen het graag voortzetten dit
schooljaar.
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Studiedag team
Gisteren is het team gestart met een teamstudiedag. In de ochtend
heeft een externe trainer het team geïnformeerd over de
vernieuwde versie van De Vreedzame School. De Vreedzame School
is een aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling en
burgerschapsvorming waarbij de klas en de school beschouwd
worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en
gehoord. Ze krijgen een stem en leren om samen beslissingen te
nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan
open voor verschillen tussen mensen.
Het team heeft afspraken gemaakt over de inzet van de methode in
de groepen en in de school. We hebben stilgestaan bij wat we kinderen willen leren en hoe we dat gaan
doen. Dit schooljaar gaan we u regelmatig informeren over de thema’s en de inhoud van de lessen van De
Vreedzame School en hoe u als ouder daar thuis aandacht aan zou kunnen besteden.
Daarnaast is het jaarplan voor dit schooljaar besproken. In een jaarplan staan de doelen en activiteiten die
we gaan oppakken en uitvoeren. Tijdens het algemene deel van de informatieavond bent u van harte
welkom om de presentatie van dit plan bij te wonen.
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