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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Wanneer je als directeur start op een nieuwe school zijn de eerste weken over het algemeen
hectisch. De schoolzaken lopen gewoon door zoals altijd, maar jij valt daar met je neus
nieuw in. Je moet snel beslissingen kunnen nemen over zaken waar je op dat moment nog
niet alle ins en outs van weet. Dat doe je vooral vanuit ervaring en op je gevoel. De afgelopen weken ben ik dan ook druk bezig geweest om de afspraken en gewoontes van de
school, leerlingen, ouders en leerkrachten te weten te komen. Belangrijk is om zo snel als
mogelijk inzicht in de schoolorganisatie te krijgen en eventueel maatregelen te nemen waar
knelpunten liggen. Ook zijn we met elkaar een weg van veranderingen ingeslagen. De eerste
kleine veranderingen zijn ondertussen ingezet zoals, de schooldeuren open om 8.15 uur en
alle ouders die om 8.25 uur de school weer verlaten. Hierdoor kunnen alle leerkrachten op
tijd starten met het onderwijsprogramma en de kinderen worden niet afgeleid door pratende
ouders in de gang. Ook al was dit wellicht even wennen voor u, we zien hier nu al de positieve werking van.
Stapsgewijs zullen we het komend jaar hier nog kleine en grotere veranderingen aan toevoegen. Deze veranderingen zullen natuurlijk altijd ingezet worden in het belang van de kinderen en de snel veranderende maatschappij waar zij in opgroeien.
Monique van der Voet
Verjaardagen
Na overleg met alle leerkrachten hebben we besloten dat we de regels omtrent de verjaardagstraktatie door kinderen wat ruimer maken. Net als iedere ouder wilt u ook dat uw kind
uitgroeit tot een gezonde volwassene die lekker in zijn of haar vel zit. Daar hoort ook het vieren van de verjaardag bij met een leuke en lekkere traktatie. Er hoeft dus niet altijd gekozen
te worden voor een traktatie waar helemaal geen suiker of vet in zit, maar we vragen u wel
op te letten op de plakkerigheid en de hoeveelheid. De traktatie zullen we vanaf nu voor alle
groepen laten plaats vinden tijdens het 10 uurtje zodat het bij één eetmoment blijft. Voor
leuke en gezonde traktatie ideeën kunt u ook even in de map kijken die we in de leeshoek
voor ouders hebben liggen. Wellicht heeft u nog leuke ideeën om hier aan toe te voegen.
Twijfelt u over een traktatie dan kunt u dit natuurlijk altijd even bespreken met de leerkracht.

Verlof aanvragen
Wij krijgen regelmatig de vraag hoe ouders verlofaanvragen kunnen indienen. Voor het aanvragen van een verlofdag voor uw kind(eren) kunt u een formulier bij Marga (conciërge) verkrijgen. Dit formulier dient 6-8 weken voor de verlofdatum te worden ingediend. Het sturen
van een email aan de leerkracht of de directie is dus bij het aanvragen van verlof niet voldoende. Uw verzoek kan dan niet worden verwerkt. De mogelijkheden waar u verlof voor aan
kunt vragen staan op het formulier vermeld. We zullen dit ook zo spoedig mogelijk op onze
website vermelden.
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Groepsavonden geel en oranje
De groepsavonden van de gele en oranje groepen zijn gepland op onderstaande data.
Noteer ze in de agenda.
Groep Hilda:
Groep Romana:
Groep Minke/Suzanne:
Groep Rogier:
Groep Albert:

vrijdag 7 oktober en vrijdag 10 februari van 19.00 – 21.00 uur
vrijdag 14 oktober en vrijdag 3 februari 19.00 – 21.00 uur
vrijdag 28 oktober en vrijdag 27 januari 19.00 – 21.00 uur
vrijdag 18 november en vrijdag 16 juni 19.00 – 21.00 uur
vrijdag 4 november en vrijdag 3 maart 19.00 – 21.00 uur

Groep Hilda en Romana
Wij willen aan alle kinderen vragen om vanaf a.s. maandag een 23-ringsband map mee naar
school te nemen. Bij voorbaat dank!
Groen
Ontmoetingsdag in Zeumeren. Wat een geweldige dag was dit. Met een dubbeldekker bus er
naar toe, dit was gaaf. In schateiland was er van alles te doen. Klimmen, springen, glijden,
met zand toveren, nat worden, met kanonnen schieten, waterballonnen gevecht en met bootjes varen. Kortom een topdag!

Het werken in instructiegroepen is begonnen. De jongsten krijgen instructie van Rianne/Stephanie en Karine/Carina. De oudsten krijgen instructie van Sanne/Ellen.
Dit gebeurt van 8.45 uur tot 10.00 uur.
Op donderdag is dit anders, de kinderen zijn de hele ochtend in hun instructiegroep.
De oudsten komen om 8.30 naar Ellen, dit betekent dat het eten-drinken van 10.00 in de bak
van Ellen gaat. De jongsten gaan naar hun eigen instructiegroep en brengen hun
eten/drinken van 10.00 in die groep. De 8 jongste kinderen van Ellen die bij Stephanie instructie hebben gaan om 8.30 gymmen met Stephanie.

Blauw
Goedendag, ik ben Patricia Rotteveel ik ben 25 jaar en zit op ROC Lelystad. Ik ben bezig met opleiding Zorg en Welzijn en kom daarvoor gezellig
een heel jaar stage lopen bij groep 1 en 2 in de klas van Annemiek en Marleen. Ik loop stage op maandag en dinsdag. Ik heb veel zin in dit jaar en
hoop dat een leuk jaar wordt.
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De afgelopen dagen is het behoorlijk warm geweest. Wat wij daaraan gedaan hebben? Op
woensdag heeft Tess uit de groep van Annemiek en Marleen lekkere verkoelende ijsjes uitgedeeld en op donderdag hebben alle blauwe groepen met water gespeeld in de zandbak en
met water getekend op de tegels. Wat een pret!

Waterpret
We hadden dan geen tropenrooster tijdens de afgelopen hete week, maar wél waterpret op
school!
Hieronder een kleine impressie:
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September/ Oktober 2016
Donderdag 22 september

Algemene ouderinformatieavond

Woensdag 5 oktober Studiedag

Vrijdag 7 oktober

19.30 – 21.00 uur

Alle kinderen zijn vrij

Groepsavond Groep Okergeel (Hilda) 19:00 – 21:00 uur

Maandag 10 oktober Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 11 oktober

Presentatie ateliers

Nadere informatie volgt

Vrijdag 14 oktober

Groepsavond Groep Citroengeel
(Romana)

19:00 – 21:00 uur

Maandag 17 t/m
vrijdag 21 oktober

Herfstvakantie
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