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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 

 

Dag van de pedagogisch medewerker 

Gisteren was het de dag van de pedagogisch medewerker. De collega's van de school hebben de 

collega's van de opvang even in het zonnetje gezet. Met een mooie zonnebloem en een kaart vol 

persoonlijke complimentjes. Dankbaar voor hun inzet! 

 

 

Kennismakingsgesprekken 

Maandag 20 september zijn de kennismakingsgesprekken. U heeft deze week een tijd aan kunnen 

geven in Social Schools. Als u dit niet heeft gedaan deelt de leerkracht u in op een tijd die nog over 

is. Vandaag hebben de kinderen een briefje mee naar huis gekregen waar de tijd op staat wanneer u 

maandag op school wordt verwacht. 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.  
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Tijdens het kennismakingsgesprek maken we echt kennis met u als ouder. We zijn blij dat we deze 

gesprekken weer live op school kunnen doen! 

Prinsjesdag - Studiedag 

Aanstaande dinsdag zijn de kinderen vrij. De leerkrachten volgen deze dag een studiedag op school. 

De ochtend bestaat uit een feedbacktraining en in de middag gaat de onderbouw aan de slag met 

Begrijpend Kijken en Begrijpend Luisteren en de bovenbouw zal aan de slag gaan met Gynzy.  

We kijken uit naar een leerzame dag met elkaar.  

Veiligheid voor de school 
Helaas merken we nog steeds dat de situatie voor de school niet altijd veilig is. Veel auto's parkeren 

op de stoep waar ouders met kinderen lopen. Wij zijn druk bezig geweest met de gemeente om te 

kijken naar een veilige situatie. 

Binnenkort zal er een hek van elf meter geplaatst worden aan de voorkant van de school op de stoep 

voor het plein. Hierdoor kunnen auto's daar niet meer parkeren en hopen wij dat we een veiligere 

situatie krijgen. We willen u nogmaals vragen dat als u met uw auto komt, deze te parkeren in een 

vak zodat we er met elkaar voor blijven zorgen dat het naar school gaan van onze kinderen veilig 

verloopt.  

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 Social Schools contact opnemen met de 

leerkracht.  

 

 

 

 



 


