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Voor u ligt alweer de eerste editie van de Nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar.
Via de Nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de activiteiten binnen de school.
Samen (leerkrachten, leerlingen en ouders) gaan we er een goed schooljaar
van maken!
Welkom
Nieuwe kinderen op school
In groep 1: Josefyn Bruins, Jordi Bults,
Vera Lambers en Chloë van Kasteren.
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We hopen dat jullie het erg naar je zin
zullen hebben bij ons op school.

Luizencontrole
Tijdens de luizencontrole op 4 september zijn er geen
luizen/neten geconstateerd.
Alle kinderen zijn schoon!
Laten we hopen dat we dit zo houden.
Start schooljaar
Afgelopen maandag waren de kinderen gelukkig weer gezond op
school.
Voor een groot aantal kinderen toch wel weer erg spannend.
Nieuwe klas, nieuwe juf/meester. Gaandeweg week merken we dat
iedereen z’n draai een beetje begint te vinden.
We zijn deze week begonnen met 1 afwezige collega.
Juf Anja is nog niet weer hersteld van haar voetoperatie. De
revalidatie heeft z’n tijd nodig. Ze wordt vervangen door juf Leah
Lankhorst. Leah geeft woensdag t/m vrijdag les aan groep 4b/5.
Loopt u gerust binnen om kennis met haar te maken!
Juf Jennie zit ook deels in de ziekenboeg. Ze werkt momenteel 2
i.p.v. 3 dagen. Dit was vóór de zomervakantie al zo besproken en
daardoor hebbenw e dat intern weten op te vangen.

We zijn erg blij dat juf Jitske Vermeulen weer hersteld is. Ze heeft
een langdurige revalidatie van haar knie achter de rug. Zelf had juf
Jitske ook weer veel zin om te beginnen.
Juf Nicole de Jong is onze nieuwe intern begeleider (ib’er). Ze is
daar op de woensdag voor vrijgeroosterd. Op donderdag en vrijdag
geeft ze les aan groep 6/7a.
Juf Lyda Hof is onderwijsassistente en zal voornamelijk ingezet
worden bij groep 3/4a en 4b/5.
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Klasbord
U bent/wordt verwijderd uit het account van de vorige groep,
wanneer dit voor u niet meer van toepassing is.
Het is verstandig om u aan te melden voor de algemene account en
de groep(en) van uw kind(eren).
Algemeen:
EXV-N5U
Peuters:
SMY-V9X
Groep 1/2:
ZEC-J4J
Groep 3/4a:
7ZU-RQD
Groep 4b/5:
62V-V6K
Groep 6/7a:
59Y-M66
Groep 7b/8:
99S-ZCX
Graag aanmelden met uw eigen naam en niet onder de naam van
uw kind. Alleen ouders/verzorgers worden geaccepteerd als ‘volger’
van een groep.
Kalender en schoolgids
Volgende week dinsdag krijgt u allemaal de activiteitenkalender voor
dit schooljaar. Ook de extra vrije dagen i.v.m. teamscholing staan
hierop vermeld. Wanneer er wijzigingen zijn, wordt dit vermeld in de
Nieuwsbrief.
De schoolgids 2018-2019 is in concept klaar. Volgende week
maandag wordt deze behandeld in de mr. Daarna zal de schoolgids
op de website worden geplaatst. Wanneer u toch behoefte heeft aan
een papieren versie, kunt u dit aangeven bij de locatieleider.

Contactavonden
Vorig schooljaar zijn we tot de conclusie gekomen dat we de
contactmomenten beter anders in kunnen richten.
De omgekeerde oudergesprekken in de oude vorm komen te vervallen.
We gaan weer terug naar 3 rapportbesprekingen op jaarbasis. De
eerste contactavond zal dan ook niet pas in februari/maart zijn, maar al
in november/december. De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen dus ook
weer 3 rapporten per schooljaar.
We blijven wel de mogelijkheid bieden om aan het begin van het
schooljaar in gesprek te gaan met de nieuwe leerkracht van uw
kind(eren). Wanneer er vanuit jullie als ouders behoefte is aan een
startgesprek met een leerkracht kunt u een afspraak maken met de
desbetreffende leerkracht.
U wordt op de gesprekken verwacht. De laatste rapportbespreking in juli
is wel facultatief voor groep 1 t/m 6.
Wanneer er tussendoor noodzaak is om te spreken over de vorderingen
van uw kind, zult u worden uitgenodigd door de leerkracht.
Ook andersom is dit mogelijk. Wanneer u zorgen of vragen heeft, kunt u
met de leerkracht een afspraak maken.

Juf Kirsten
Voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van juf Kirsten.
Ze ging met welverdiend zwangerschapsverlof.
Maandag 3 september is ze bevallen van een gezonde zoon, Thomas.
Moeder en zoon maken het goed.
Via deze weg willen we haar nog van harte feliciteren!
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Belangrijke data
 Maandag 10-09:
MR/OR/Team
 Maandag 17-09:
- Voorbeeldlessen
muziek juf Tineke
Vos
- Zakelijke
ouderavond +
informatieavond
(19:00 – 20:45)
 Dinsdag 18-09:
Prinsjesdag

Ladder Brede School
Dinsdag zijn de ladders van de Brede School meegegaan.
De inlevercontainer staat weer klaar in school.
U kunt uw kin(eren) aanmelden t/m 17 september.
We rekenen weer op veel deelname!
GGD Drenthe - logopedie
De logopedist van de Jeugdgezondheidszorg heeft een vragenlijst over
de spraak-taalontwikkeling verstuurd aan ouders van leerlingen die
geboren zijn tussen 01-10-2013 en 01-03-2014. Ouders vullen deze
vragenlijst in via www.mijnkinddossier.nl
De vragenlijst wordt niet meer in de klas uitgedeeld.
Op deze wijze worden ook de vragenlijsten voor de bezoeken aan
schoolarts/schoolverpleegkundige verstuurd.

Verkeersbrigadiers
De school is weer begonnen, dus ook de brigadiers.
De tijden van brigadiers zijn:
Ma, di, do, vr
8.05 uur – 08.30 uur / 12.00 uur – 12.15 uur
12.50 uur – 13.15 uur / 15.15 uur – 15.30 uur
Woensdag
8.05 uur – 08.30 uur / 12.15 uur – 12.30 uur
Veel kinderen gaan vroeger naar school. De
verantwoordelijkheid ligt dan natuurlijk bij u als ouders!
Linda Lohuis/Lonneke Broekman, coördinator brigadiers

 Maandag 24 t/m
vrijdag 28-09::
Ik eet het beter;
week van de
pauzehap
 Woensdag 26-9:
- Start
Kinderpostzegelactie (gr. 7 en 8)
-Schoonmaakavond lokalen
groep 1/2 en 3/4a
 Donderdag 27-09:
Nieuwsbrief 2
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