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Nieuwe leerling
In groep 1/2c is nieuw bij ons op school Akshaya Sivapatham. Wij wensen haar een fijne tijd
toe bij ons op school.
Het team.
Afwezig
In verband met een extra verlofdag ben ik donderdag 12 en vrijdag 13 september afwezig.
Voor spoedeisende zaken kunt u terecht bij Mary Sloot.
C. van der Meulen.
Parro-app
Zoals u weet, zijn wij dit schooljaar gestart met de Parro-app.
Een aantal collega’s zijn al gestart met het sturen van foto’s en berichtjes. Vanaf volgende
week zullen we u regelmatig foto’s sturen van wat er speelt in de groep van uw kind. Het
prikbord (de nieuwsbrief) gaan wij ook sturen via Parro. Deze sturen wij elke donderdag
tussen 12:00 en 13:00 uur. Uiteraard kunt u de nieuwsbrief ook terugvinden op de website.
Daarnaast ontvangen alle oudste kinderen nog tot en met de kerstvakantie een papieren
prikbord.
Nog niet alle toestemmingsformulieren zijn ingeleverd. Deze kunnen worden ingeleverd bij
de leerkracht van uw kind.
Team.
Portfolio’s/rapporten
Nog niet alle portfolio’s/rapporten zijn weer terug op school.
Wilt u de portfolio’s/rapporten zo spoedig mogelijk inleveren bij de leerkracht van uw kind?
Team.
Aanmelden ouder/kind-gesprekken
Tot en met vrijdag 13 september kunt u zich nog inschrijven voor deze gesprekken. Voor
vragen kunt u terecht bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter.
Team.
Spullen mee naar school
Wij merken dat veel leerlingen het leuk vinden om spullen als speelgoed, knuffels,
(gel)pennen etc. mee naar school te nemen. Natuurlijk kan het eens voorkomen dat een kind
iets heel graag wil laten zien, maar we zouden het fijn vinden als dit niet dagelijks gebeurt.
Dus, onnodige spulletjes graag thuis laten.
Wilt u daar als ouder ook op toezien?
Het team.

Topo-toets groep 6
Donderdag 12 september krijgen de kinderen van groep 6a en 6b de oefenbladen voor de
eerste topotoets mee naar huis. De bijbehorende toets van topo Zeeland is op 26 september.
Leerkrachten groep 6.
KWINK!
In het Prikbord van vorige week heeft u kunnen lezen dat wij momenteel Kwink uitproberen.
Hieronder kunt u kort lezen wat KWINK! Is. Kwink is een online methode voor sociaalemotioneel leren (SEL), inclusief burgerschap en mediawijsheid voor de groepen 1 t/m 8 van
het primair onderwijs. Kwink is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het is
praktisch, leuk en actueel. Het is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en
de kracht van een veilige groep.
Kwink:
• Voorkomt verstorend gedrag en pesten
• Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
• Zorgt voor een sociaal veilige groep
• Verhoogt de leeropbrengsten
• Biedt iedere les unieke filmpjes
• Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
• Is leuk!
Meer informatie kunt u vinden op www.kwinkopschool.nl
Namens het team, Annet Hartveld (intern begeleider).
Kamp groep 8
Nog twee weken en dan is het al zover: kamp groep 8! We gaan van woensdag 25
september tot en met vrijdag 27 september naar Ameland. Deze week krijgen de kinderen
het informatieboekje mee naar huis. Op school nemen we met de kinderen het boekje goed
door. We hebben ruim voldoende auto’s voor de heen- en terugreis van en naar Holwerd.
Namens de kinderen en leerkrachten willen we u daarvoor alvast bedanken!
Graag vernemen we van de ouders over het medicijngebruik van de kinderen en of er
bijzonderheden zijn omtrent het eten (vegetarisch/ dieet). Dit kunt u aangeven bij de
leerkracht van uw kind. Wij hebben er in ieder geval nu al zin in!
Juf Annemarie en meester Ivo.
Gevraagd: Enthousiaste overblijfkracht!
Voor ons team van overblijfkrachten zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s. Ben jij diegene
die het leuk vindt om een groep kinderen tijdens de lunch op een ontspannen manier te
begeleiden, dan zijn wij op zoek naar jou! Je ontvangt een vrijwilligers bijdrage voor het
overblijven en je eigen kind mag gratis in de eigen klas overblijven. Heb je interesse of
vragen dan kun je contact opnemen met Sandra Rensink, coördinator van de TSO
(tussenschoolseopvang) Haar nummer is
06-11083671.
Overblijfteam.
IPC Groep 1-2
De komende weken (vanaf 16 september) gaan wij met de kleuters van alles over de groei
van baby tot kleuter leren. Er is aandacht voor alle veranderingen in uiterlijk, vaardigheden,
speelgoed, verzorging en voeding.
Om het thema op een leuke manier te starten mogen alle kinderen een geprinte baby foto
meenemen naar school. Graag voorzien van naam. Graag voor a.s. vrijdag inleveren bij de
leerkracht.
Wij zijn nog op zoek naar een ouder/oma/ vriendin die in de kraamzorg werkt en die er iets in
de 4 groepen over wil vertellen.
Juffen groep 1-2.

