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Beste ouders/verzorgers,
Hoewel onze leerlingen de afgelopen week nog genoten van een zonnige vakantie week, is voor de
leerkrachten het schooljaar al van start gegaan.
We zijn op dinsdag gestart met een studiedag. In ons team was het al de gewoonte dat lessen
geobserveerd werden door de directie, intern begeleidster, intern – en extern deskundigen op een
bepaald vakgebied. Dit schooljaar gaan alle leerkrachten ook bij elkaar op bezoek en worden er
gesprekken gevoerd over elkaars lessen. We noemen dit collegiale consultatie. Middels deze
collegiale consultatie versterken we de doorgaande lijn en leren we nog meer van- en met elkaar.
Op de studiedag hebben we onder leiding van een onderwijsadviseur geleerd hoe wij deze collegiale
consultatie vorm kunnen geven en er zoveel mogelijk van te kunnen profiteren.
Tevens hebben wij een eerste stap gezet in het verbeteren van de wijze waarop we instructie geven.
Het was een waardevolle start.
Woensdag en donderdag zijn alle
leerlingen en de groepen
doorgesproken. Iedere groep heeft haar
eigen dynamiek en de komende weken
staat het vormen van een nieuwe groep
in alle klassen weer centraal. Ook zijn
de groepsplannen gemaakt en
natuurlijk is er hard gewerkt aan het
inrichten van de klassen en het gezellig
maken van de school.
Al dat werk is nu verzet en we kijken uit
naar de komst van de kinderen.
We starten met een enthousiast en
volledig team. Een mooi 12tal!
Samen met uw kind(eren) wens ik u een geweldige mooi, gezellig, maar ook leerzaam schooljaar
toe. Wij hebben er zin in!

Patricia Meyer

Start van het schooljaar
Alle schooldagen begint de school om 8.30 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag zijn alle kinderen om 14.45 uur klaar met hun schooldag.
Op woensdag zijn de kleuters vrij, de kinderen van groep 3 en 4 hebben tot half
12 les en de kinderen van groep 5 tot en met 8 tot half 1.
De deur van de school gaat alle dagen om 8.20 uur open. U kunt dan uw kind naar
de deur van de klas begeleiden en daar nog gezellig afscheid nemen. Indien u
eerder dan 8.20 bij school arriveert, verzoeken we u om buiten op het schoolplein te wachten tot de
schooldeur open wordt gedaan. Het is niet de bedoeling dat er in de hal van de school gewacht wordt tot
het 10 voor half 9 is.
We hebben drie ingangen. Gebruikt u bij voorkeur de ingang die het dichtste bij het klas van uw kind ligt om
de school te betreden. Dat voorkomt onnodige drukte bij de start van de schooldag.
Op de allereerste schooldag doen we het overigens ietsje anders. Alle kinderen worden door de
leerkrachten bij de midden-entree opgewacht. De allereerste schooldag betreden alle kinderen de school
dus via deze deur. We maken er een gezamenlijke start van het
schooljaar van.
Op maandag en woensdag hebben de midden- en bovenbouw kinderen
gymles in de Opgang. Op maandag starten de Pimpelmeesjes bij de
Opgang en op woensdag de Kolibries.
Echter ook de allereerste maandag starten de Pimpelmeesjes eerst op
school.
De gymlessen worden deze dag wel gegeven maar de tijden passen we iets aan.
Wilt u voor de gymlessen de kinderen meegeven: gymkleding, gymschoenen met witte zool. Tijdens de
gymles worden sieraden afgedaan en lange haren met een elastiekje bijeen gehouden.
In het montessorionderwijs is ‘zorg voor de omgeving’ een belangrijk
begrip. Kinderen leren zelfstandig voor hun eigen plantje te zorgen en
zorg voor de omgeving te ontwikkelen. Daarom hebben alle kinderen
een eigen plantje. Elke werkdag wordt gestart met het opruimen van
het kleedje en het plantje en de dag wordt afgerond met het opruimen
van het eigen tafeltje en weer neerzetten van het plantje en kleedje.
Bovendien geven de plantjes kleur en fleur aan het lokaal en wekken ze
bij de kinderen interesse op voor de natuur.
Sommige kinderen hebben hun plantje op school gelaten en deze is
goed verzorgd. De meeste kinderen hebben de plantjes meegenomen.
Wilt u uw kind(eren weer een plantje meegeven? Ook in de bovenbouw
zullen dit jaar weer de plantjes verschijnen. Dus ook aan de oudste kinderen wordt gevraagd een plantje
mee naar school te nemen.

Ontruimingsoefeningen
De komende tijd zullen wij een aantal keer een
ontruimingsoefening organiseren. De eerste keren zullen wij dat
aankondigen bij de kinderen. Wanneer deze oefening goed
verloopt gaan we over tot onaangekondigde oefening bij de
kinderen en vervolgens ook tot onaangekondigde oefeningen
voor het personeel.
Het zou dus zomaar kunnen dat uw kind thuis vertelt dat er alarm
op school was. Weest u dan gerustgesteld met dit bericht.

Schoolgids, jaarboekje en planning
Binnenkort ontvangt u van ons het jaarboekje en de jaarplanning. Het jaarboekje vormt een aanvulling op
de algemene informatie die in de schoolgids wordt vermeld. De schoolgids zal niet veel later verschijnen.
In de eerste periode van het komend schooljaar wordt de nieuwe schoolgids door de MR en het bestuur
vastgesteld. Vervolgens zal deze worden gepubliceerd via de website van school en is er op verzoek ook
een papieren exemplaar beschikbaar.
In de jaarplanning van het schoolseizoen 2019-2020 staan alle activiteiten die het komende jaar
plaatsvinden die voor u als ouder van belang zijn.
Houdt u er alstublieft rekening mee dat de jaarplanning een dynamisch geheel is. Er kunnen wijzigingen
en/of aanvullingen volgen. Houdt u daarom de agenda’s van de INFO in de gaten. Ook via Social Schools
wordt u op de hoogte gehouden van belangrijke wijzigingen en aanvullingen.

Social Schools
Het communicatiesysteem Social School (voorheen DigiDuif) wordt door ons gebruikt om ouders te
informeren over allerhande schoolzaken, voor het doen van oproepen en voor inschrijving van
evenementen en gespreksrondes. Maar ook voor ziekmeldingen en verlofaanvragen kunt u gebruik maken
van Social Schools. Het is dus zaak altijd de juiste gegevens hierin verwerkt te hebben en als ouder
aangesloten te zijn.
Bij de overgang van het oude naar het nieuwe schooljaar is er helaas iets fout gegaan, waardoor we op dit
moment niet goed gebruik kunnen maken van Social Schools. We hopen het probleem zo snel mogelijk
opgelost te hebben, maar wilt u tot dat moment alstublieft ouderwets de telefoon gebruiken voor
ziekmeldingen (0229-232342).
Deze INFO is digitaal verstuurd via ParnasSys (ons administratieprogramma), waarin de meeste emailadressen up-to-date zijn gehouden.
We bieden bij voorbaat onze excuses aan indien de INFO u toch niet bereikt heeft.

We maken er met ons allen een heel goed, dikke-duim jaar van!

