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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.
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
Studenten.
Onze school is een opleidende school. Dat betekent dat wij in nauwe samenwerking
met de Katholieke Pabo Zwolle en Windesheim, studenten in school begeleiden die
leerkracht in het basisonderwijs willen worden.
Voor de studenten is het een prachtige gelegenheid om theorie en praktijk met elkaar
in verbinding te brengen. Voor de leerkrachten en directie van onze school is deze
samenwerking ook een prachtige manier om goed op de hoogte te zijn van de
nieuwste onderwijsontwikkelingen.
Naast studenten die leerkracht willen worden, hebben wij ook studenten van MBOopleidingen in school. U kunt dan denken aan onderwijsassistenten maar ook
studenten die administratief medewerker willen worden.
Oud-leerlingen komen ook nog regelmatig in school voor allerlei ”Snuffelstages”.
Het kan dus goed zijn dat uw kind thuiskomt met de mededeling dat er een nieuwe
juf of meester is in de klas. Veelal gaat het hier dan om een student.
Student administratief medewerker.
Met ingang van maandag 2 september is Winesh bij ons op school begonnen aan
zijn stageperiode. Hij is student van de Friese Poort en zal ondersteunende
administratieve taken uitvoeren. Een van zijn werkzaamheden zal zijn het
beantwoorden van de telefoon. Het kan dus goed zijn als u naar het hoofdgebouw
belt dat u hem aan de telefoon krijgt. Ziekmeldingen, afwezigheid of andere
organisatorische meldingen mag u aan hem doorgeven. Hij zal er voor zorgen dat dit
bij de juiste leerkracht terecht komt. Vanzelfsprekend kunt u ook altijd naar de
leerkracht vragen als u andere informatie wilt doorgeven.
C. van der Meulen.

Regels en afspraken.
In de eerste periode van het nieuwe schooljaar besteden we in alle groepen veel
aandacht aan regels en afspraken die wil met elkaar naleven.
De algemene regels, die voor alle kinderen, leerkrachten en ouders gelden, zijn:
• We spreken elkaar bij de voornaam aan
Met deze regel willen we voorkomen dat kinderen elkaar uitschelden of
vervelende bijnamen voor elkaar verzinnen. Kinderen spreken de leerkracht
ook bij de voornaam aan maar dan met juf of meester ervoor. Ook voor
volwassenen in onze school betekent het dat zij elkaar op de juiste manier
aanspreken.
•

Wij blijven van elkaar af
Met deze regel willen we ervoor zorgen dat kinderen als zij het niet eens zijn
met elkaar, dit niet met fysiek geweld oplossen. Dit is tevens een moeilijke
regel voor kinderen, met name voor jonge kinderen die conflicten nog niet
goed verbaal kunnen oplossen. Hier valt voor kinderen dus veel te leren.
Van volwassenen in onze school verwachten wij dat zij op een juiste manier
contact onderhouden, zeker als er meningsverschillen zijn van welke aard dan
ook.

•

Wij werken en spelen samen en soms wacht je even tot je mee kunt
doen.
Met deze regel willen wij kinderen leren dat zij met iedereen, die bij ons op
school zit, kunnen samenwerken. Kunnen samenwerken is immers iets anders
dan vriendjes zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat alle kinderen weten
dat zij erbij horen. Kinderen worden niet buitengesloten.
Ook dit is een lastige regel. Het samenwerken en samenspelen is niet zo
vanzelfsprekend als wij denken. Het vraagt sturing van de leerkracht en soms
begrip van ouders als een van hun kinderen in een voor hen “lastige”
tafelgroep zit.
Voor alle volwassenen die zich in onze school begeven betekent deze regel
dat wij, in het belang van het welzijn van de kinderen, ons handelen op elkaar
afstemmen.

In alle groepen hebben de kinderen samen met de meester en juf ook nog specifieke
groepsregels afgesproken. Dit alles om met elkaar een fijne werk- en speelplek te
organiseren. Voor dat laatste zijn wij immers met elkaar verantwoordelijk.
Namens het team, C. van der Meulen.

Parro App.
Parro is een groepsapp per klas die door de leerkracht wordt gevuld met
mededelingen etc. In het prikbord van vorige week heeft u daar al meer over kunnen
lezen.
Parro en de school doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de
privacy van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren
rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro
een manier gevonden om dit heel makkelijk en veilig op te lossen.

Hoe werkt het?
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.
Dit kunnen ouders zelf doen via de Parro app:
• Ga naar het vierde tabblad “instellingen”
• Tik op profiel en scroll naar het kopje “mijn kinderen”
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind
Parro neemt de voorkeuren over en als bonus wordt dit voor de school automatisch
geadministreerd in Parnassys.
Wat zijn de voordelen voor u als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming
voor geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het begin
heeft doorgegeven.
Omdat Parro nieuw is, vragen wij u dit schooljaar nog om eenmalig, op papier,
instemming te verlenen voor alle social media accounts die wij op school
inzetten om te communiceren.
Alle leerlingen krijgen donderdag 5 september een formulier mee waarop u als
ouder instemming/toestemming verleent aan school voor het plaatsen van
beeldmateriaal op de social media-accounts van de school.
Het formulier graag ondertekend inleveren bij de groepsleerkracht van uw zoon of
dochter. Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.
C. van der Meulen.
Sneeuwbal en leerlingenlijst
Graag willen wij aan de kinderen een leerlinglijst meegeven met daarop de
telefoonnummers en adressen van de kinderen uit hun groep. Dat is handig als
kinderen een speelafspraak willen maken.
Wilt u niet dat uw nummer en adres op de betreffende lijst komt te staan, dan kunt u
dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Het is de bedoeling om de lijsten
vrijdag 13 september aan de kinderen mee te geven. Wij willen u vriendelijk
verzoeken om voor woensdag 11 september kenbaar te maken of uw kind wel of niet
op de leerlinglijst mag staan die aan alle leerlingen uit de klas wordt meegegeven.
Team.
Kwink
Afgelopen week zijn we gestart met de methode Kwik. Kwink is een methode voor
sociaal emotioneel leren, waarmee wij een proefperiode gaan werken.
In het prikbord van volgende week leest u hier meer over.
Team
Verkeersveiligheid
Aan alle ouders en kinderen het vriendelijke doch dringende verzoek op de
parkeerplaats voorzichtig te rijden. Het pad van het hoofdgebouw naar de
vdependance is een voetpad en eigenlijk geen fietspad. Hier graag lopen dus met
de fiets aan de hand.
C. van der Meulen.

Schoolreis groep 1/2
Op dinsdag 10 september gaan we met de kleuters op schoolreisje naar de kinderboerderij.
We beginnen 10 september om 10.00 uur en eindigen om 14.00 uur.
• Aanwezig zijn op de parkeerplaats van AV NOP (atletiekbaan): 9.55 uur
• Einde schoolreis: 14.00 uur. Ophalen bij de ingang van de kinderboerderij.
• De tassen mogen thuis blijven. Wij zorgen voor eten en drinken.
Wanneer het niet lukt om zelf te halen en te brengen, probeer dan iets te regelen met een
vriendje of klasgenootje. Lukt dat niet, laat het ons dan weten, dan zorgen wij voor een
oplossing. Alle kinderen mogen op deze dag hun rode Albert Schweitzershirt aan, graag
voorzien van naam op het label. We gaan er een gezellige dag van maken.
Om deze dag goed te laten verlopen hebben wij hulp nodig van 3 ouders. In de hal bij de
kleuters hangt een lijst waarop je je kan opgeven.
De leerkrachten van groep 1 en 2.

