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Kalender 

20 september Kennismakingsgesprekken Alle leerlingen vrij 

21 september Prinsjesdag Alle leerlingen vrij 

6 oktober – 15 oktober Kinderboekenweek - 

18 oktober – 22 oktober Herfstvakantie Alle leerlingen vrij 

 

Social Schools 

Ook dit schooljaar zullen we de informatie van de school en van de groepen via Social 

Schools met u delen. We werken niet meer met Klasbord. Als u al Social Schools had, dan is 

er niks veranderd en blijft u de mailingen daarvan ontvangen. Bent u nieuw, dan krijgt u 

nieuwe inloggegevens van de leerkracht of via uw kind. Zijn er onverhoopt nog problemen 

met het inloggen geef dit vooral even aan bij de leerkracht dan gaan we dat voor u 

oplossen.  

Kennismakingsgesprekken 

Maandag 20 september zijn de kennismakingsgesprekken. U krijgt hier nog een uitnodiging 

voor. We vinden het erg belangrijk dat we alle ouders deze dag spreken. De leerlingen zijn 

die dag vrij zodat wij hier de gehele dag voor kunnen gebruiken. Vanaf groep 5 vinden wij 

het belangrijk dat de leerlingen meekomen naar dit gesprek.  

Tijdens het kennismakingsgesprek maken we echt kennis met u als ouder. We zijn blij u te 

vermelden dat we deze gesprekken weer live op school kunnen doen. De gesprekken vinden 

deze keer dus niet online plaats.  

Naschoolse activiteiten 

Vandaag hebben alle leerlingen die zich hadden opgegeven voor de naschoolse activiteit, een briefje 

meegekregen. Gelukkig kunnen alle leerlingen die zich hebben opgegeven meedoen met de 

naschoolse activiteiten. Wilt u het briefje over de naschoolse activiteit goed bewaren?! Op het 

briefje staat belangrijke informatie, namelijk: de data wanneer er wel cursus is, wanneer het uitvalt, 

tijden van de cursus en de locatie. LET OP: niet alle cursussen beginnen in dezelfde week.  
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Er zijn enkele briefjes ingeleverd zonder naam, klas en/of keuze voor een activiteit. Wilt u er de 

volgende keer op letten dat alles goed is ingevuld, alvast bedankt.  

We kijken er naar uit om na schooltijd weer te beginnen met allerlei leuke, leerzame en sportieve 

activiteiten. 

Nieuw buitenspeelmateriaal 
We hebben een hoop nieuw buitenspeelmateriaal aangeschaft voor tijdens de overblijf. De kinderen 

spelen hier graag mee en het zorgt voor veel leuke spelmomenten.  

Laten we er wel met elkaar voor zorgen dat we hier netjes om mee blijven gaan en dat we het 

materiaal gebruiken waar het voor bedoeld is.  i 

 

Vreedzame school 
Voor de sociale-emotionele ontwikkeling werken wij met de methode de Vreedzame school. 

Deze week zijn we begonnen met blok 1. In dit blok staat ‘we horen bij elkaar’ centraal. In 

dit blok leren we elkaar kennen, maken we regels voor de klas en bespreken we hoe we om 

willen gaan met elkaar.  

 

 

Vragen en informatie 

Als u vragen heeft zijn wij elke dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-3948687. 

Ook kunt u altijd mailen met de leerkracht of via Teams, Klasbord of Social Schools contact 

opnemen met de leerkracht.  
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