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Bijlagen:
 Formulier gezinsgegevens
 Ouderbrief Hemel en aarde
 Jaarverslag MR en SAC

Agenda september 2016
Datum
6 september
15 september
15 september
19 september
28 september
30 september

Activiteit
Informatieavond groep 5/6 en 7/8
Fotograaf (groepsfoto’s)
Informatieavond groep 3/4 en 1/2
Inloopavond alle groepen
Kinderpostzegels
Nieuwsbrief 2

Tijd
19.00 uur en 19.45 uur
13.00 uur
19.00 uur en 20.00 uur
19.00 uur – 20.00 uur
Vanaf 12.00 uur

0

Start schooljaar
De eerste week zit er weer op. Na een lekkere vakantie met als afsluiting de Blauhúster Merke zijn we
deze week goed begonnen. Vanaf dag één vinden we het belangrijk om goed met elkaar om te gaan.
Een goede communicatie is daarbij van groot belang. Hierbij vraag ik u dan ook om met vragen en/of
opmerkingen meteen even binnen te lopen bij de leerkracht of directeur.
We wensen iedereen een heel mooi en leerzaam schooljaar toe!

Personele zaken
De komende twee weken komt Fardau de Jong stagelopen in groep 1/2. We wensen haar veel plezier.
Er zullen nog meerdere stagiaires komen stagelopen dit schooljaar. In de Nieuwsbrieven houden we u
hiervan op de hoogte.

Stand van zaken BSO
Zowel op de ouderavonden over andere tijden als in de enquête had 2/3 van onze ouders/verzorgers
aangegeven dat een BSO belangrijk was en er dus moest komen wanneer wij met een continurooster
zouden gaan werken. Voor de zomervakantie hadden we alles geregeld en in de laatste week zouden
sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Echter, er zijn (op één na) geen aanmeldingen. Op basis daarvan kan
Stichting Kinderopvang Friesland ook niet iemand aannemen. We hebben de BSO nu ‘on hold’ gezet.
Voor opvang – structureel of incidenteel – verwijs ik u op dit moment naar gastouderburo Pierrot. U
kunt hen bereiken door een mail te sturen naar: info@gastouderburopierrot.nl. (In het Informatieboekje
staat ‘buro’ als ‘bureau’. Dat is dus niet juist!)

Regels en afspraken
Aan het begin van een nieuw schooljaar worden de regels en afspraken altijd weer onder de loep genomen en aangepast/bijgesteld. In de groepen zijn deze regels en afspraken met de kinderen besproken.
Wij vragen u als ouders de regels en afspraken die voor u van belang zijn, nog eens goed na te lezen in
het Informatieboekje.

Gezonde school: pauzehap, lunch en traktaties
Aansluitend op het hierboven staande bericht hebben wij u afgelopen vrijdag – voor de start van het
nieuwe schooljaar – een brief gestuurd met de onze richtlijnen m.b.t. de pauzehap, lunch en traktaties.
Uit ervaringen deze eerste week blijkt dat nog niet iedereen de brief (goed) heeft gelezen. We willen u
dan ook vragen dit alsnog te doen en u aan de richtlijnen van school te houden. Wanneer iedereen dit
doet, vinden kinderen het ook vanzelfsprekend. Lekker en gezond gaat prima samen….
Mocht u meer willen weten over ‘de gezonde school’, dan kunt u kijken op: www.gezondeschool.nl.

Informatievoorziening
Maandag heeft u het Informatieboekje met alle praktische informatie ontvangen. Deze is tevens te vinden op onze website, zonder naam-, adres- en telefoonnummergegevens. Bewaart u dus dit exemplaar
goed. Elke leerkracht heeft een eigen school-mailadres. Dit kunt u gebruiken voor rechtstreekse communicatie.
De Agenda met allerlei activiteiten, het vakantierooster en overige vrije dagen staat op de website. Op
een paar plekken geeft de website niet de vrije dag in de juiste kleur aan. Ik zal hierover nog communiceren met beheer, maar houdt u de data die vermeld staat en ook op het al ontvangen vakantierooster
aan. Dat zijn de juiste vrije dagen.
De Nieuwsbrief komt, net als de afgelopen jaren, aan het eind van iedere maand uit. U ontvangt de
Nieuwsbrieven per e-mail en ze zijn vanaf het moment dat ze uitkomen ook op de website te vinden.
De Schoolgids is te vinden op de website. Mocht u een papieren versie willen ontvangen, dan kunt u dat
kenbaar maken bij de directeur.
Op de website staan regelmatig nieuwsberichten al dan niet ondersteund door foto’s. Fotoseries die
gemaakt worden, worden in fotoalbums geplaatst.
Om deze Fotoalbums te bekijken heeft u inloggegevens nodig. Deze heeft u via de mail bij deze Nieuwsbrief ontvangen. Mocht u de gegevens kwijt zijn, dan kunt u die opvragen bij de directeur.
De foto’s blijven een half jaar op de site staan en worden dan verwijderd.
Op Facebook worden regelmatig foto’s en korte berichten geplaatst. Wanneer u de pagina liket, krijgt u
vanzelf de berichten binnen.
Missers
Natuurlijk kunnen wij – ook al proberen wij dat te voorkomen – een keer een misser maken qua informatievoorziening. Wij vragen u ons dat te melden, zodat wij het volgende keer weer beter kunnen doen.
Wij vragen u als ouder/verzorgende de beschikbare informatie wel goed te lezen. Dat voorkomt ook
onduidelijkheden.

Gezinsgegevens
Bijgevoegd vindt u weer het formulier waarin wij u vragen uw gegevens door te geven. Wij willen het
formulier ieder schooljaar van alle gezinnen ontvangen, zodat wij zeker weten dat wij over de juiste
gegevens beschikken. Denkt u daarbij extra om het juiste e-mailadres? Bijna alle informatie vanuit
school verloopt via dit kanaal.
Het is dus belangrijk dat u dit briefje weer inlevert bij school, zowel voor andere gegevens als voor het
ontvangen van de Nieuwsbrief enz.
We ontvangen graag van ieder gezin het briefje – liefst per e-mail – zo spoedig mogelijk.

Informatieavonden en inloopavond
Aan het begin van een schooljaar nodigen wij u als ouders/verzorgers graag uit om u te informeren over
belangrijke zaken betreffende de groep waarin uw kind zit. De Informatieavonden zijn als volgt gepland:

0

Groep
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 3/4
Groep 1/2

Datum
Dinsdag 6 september
Dinsdag 6 september
Donderdag 15 september
Donderdag 15 september

Tijd
19.00 uur – 19.45 uur
19.45 uur – 21.00 uur
19.00 uur – 20.00 uur
20.00 uur – 21.00 uur

We hopen u van harte te ontmoeten op deze avonden.
Daarnaast is er op maandag 19 september de inloopavond voor alle groepen. U wordt dan met uw kind
op school verwacht zodat hij/zij de klas kan laten zien en alles wat er daar zoal gebeurt.
De inloopavond is geen moment om een individueel gesprek met de leerkracht over uw kind te voeren.
Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht.

Schoolfotograaf
Donderdag 15 september komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar worden er alleen groepsfoto’s en
een schoolfoto gemaakt.

Muzieklessen
Ook dit schooljaar bieden wij weer AMV-lessen aan in groep 4 en groep 5. De lessen vinden plaats op
maandagmiddag.

Jaarverslag MR en SAC
In de bijlage vindt u het jaarverslag 2015 – 2016 van de MR en SAC.

Vrijwilligerslijst OV
Komende week vergadert de OV voor het eerst dit schooljaar. Alle activiteiten waarbij hulp van ouders/verzorgers gevraagd wordt, worden geïnventariseerd en komen op de Vrijwilligerslijst. Deze lijst zal
na de vergadering zo spoedig mogelijk verspreid worden. We hopen ook dit jaar weer een beroep te
kunnen doen op een groot aantal ouders, zodat we vele leuke activiteiten kunnen organiseren!

Zonnebloemwedstrijd
Voor de zomervakantie hebben de kinderen een brief met 2 zonnebloemzaadjes meegekregen. We zijn
heel benieuwd naar al die mooie bloemen en natuurlijk naar de hoogte! De eerste foto’s zijn al binnen.
Tot 26 september kunnen de foto’s ingestuurd worden. Houdt u die datum in de gaten?

Abonnementen
Elke jaar geven wij de kinderen aan het begin van het schooljaar informatie mee over de mogelijkheid
van het afsluiten van abonnementen op tijdschriften. Deelname is uiteraard geheel vrijblijvend.

