Schooljaar 2017-2018 nr. 2
In de laatste week van september starten we met de kinderboekenmaand.
Ben jij bang in het donker? Droom je wel eens naar? Vind je spinnen eng?
Iedereen is wel eens bang. En dat is helemaal niet gek! Je kunt bang worden
als je iets gevaarlijks ziet. Of je bent bang dat je op school iets moeilijks moet
doen en je denkt dat je fouten gaat maken. Je schrikt, je hart bonst in je keel
en je voelt bibbers in je buik...
Iedereen is wel eens bang, ook mensen die in God geloven. Mozes durfde niet
tegen de farao te praten en schoof zijn broer Aäron naar voren. En koningin
Esther was heel bang toen ze Koning Ahasveros moest gaan vragen het Joodse volk te redden. Gelukkig zegt God zelf in de Bijbel: “Je hoeft niet bang te
zijn, want Ik ben bij je. Ik help je en Ik maak je sterk.” (Jesaja 41)
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Agenda
13-09

Gebedskring

13-09

Korfbaltoernooi

14-09

Startgesprekken

15-09

Startactiviteit

19-09

Startgesprekken

21-09

Spelletjesmiddag (1/2)

22-09

Sportmorgen (3-8)

05-10

Ateliers

10-10

Schoolfotograaf

12-10

Ateliers

voor alle data geldt: Deo Volente

Toelichting vakantieoverzicht
In het eerder verspreide vakantieoverzicht lopen enkele vakanties tot en met
maandag. Dit is geen foutje! Betreffende dagen zijn studiedagen voor het personeel, waarop de kinderen inderdaad vrij zijn. Op de schoolkalender (die
zeer binnenkort verschijnt) zijn deze dagen ook (duidelijker) terug te vinden.
Terugblik informatieavonden & Parro
We kijken terug op een geslaagde informatieavond waarin er in alle groepen
veel informatie is gedeeld over het leerjaar en de methodes.
Tijdens de informatieavond is onder andere Parro gelanceerd. Omdat we
merken dat er soms nog wat onduidelijkheid bestaat over de diverse kanalen
die we nu hanteren en hun functie, even wat aandachtspunten:
 Het ouderportaal dient als informatief platform. Ouder(s)/ verzorger(s)
kunnen gegevens inzien en wijzigingen doorgeven. Ook de schoolkalender is in het ouderportaal te vinden.
 Parro is een toevoeging aan het ouderportaal, die ouder(s), verzorger(s)
af en toe een ’blik om het hoekje’ biedt (foto’s etc. uit de klas). Parro is
niet verplicht, de keuze is aan u.
 Belangrijke mededelingen doet de school altijd nog ’gewoon’ per mail.
We vragen ouder(s), verzorger(s) dit ook te doen, en bijvoorbeeld ziek1 meldingen per mail of telefonisch door te geven.

Uitnodigingen startgesprek
De uitnodigingen zijn inmiddels
verzonden. Via het ouderportaal
kunt u uw voorkeuren doorgeven.
Wij vragen u dit uiterlijk as. vrijdag
te doen, dan kunnen wij zaterdag
het rooster definitief maken.
Spelletjesmiddag & sportmorgen
Deze activiteiten staan gepland op
D.V. donderdag 21 september
(spelletjesmiddag) en vrijdag 22
september (sportmorgen). Meer
informatie volgt in een aparte mail.
Korfbaltoernooi
Aanstaande woensdag, 13 september, staat het schoolkorfbaltoernooi voor groep 5 t/m 8 gepland bij
Telstar. De kinderen uit groep 5
t/m 8 zijn daarom woensdag aanstaande om 12.00 uur uit.
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Kijken in de groep
Tussen maandag 25 september en vrijdag 13 oktober kunt u weer een kijkje
nemen in de klas van uw kind(eren). De leerkrachten hangen vanaf 18 september een inschrijflijst met mogelijke data en tijden bij het lokaal.
Schooltijden, overblijven en BSO
Door de gewijzigde schooltijden is er wat ‘ruis’ ontstaan over de regels omtrent het op school komen en weer naar huis gaan. We schetsen een aantal
kaders:

‘s Morgens zijn kinderen vanaf 08.15 uur welkom op het plein (dit geldt
uiteraard niet voor kinderen die gebruik maken van de BSO);

Tussen de middag zijn de kinderen die thuis eten vanaf 12.45 uur weer
welkom;

‘s Middags willen we dat de kinderen die naar huis gaan uiterlijk om
15.15 uur zijn vertrokken. Kinderen die blijven ’hangen’ vallen namelijk
niet onder verantwoordelijkheid van de BSO of de school en die verwarring willen we graag voorkomen.

Gezocht: handige ouder
We zijn op zoek naar een/
enkele handige ouder(s) die
voor ons wat planken wil(len)
ophangen in het magazijn. Kunt
u ons helpen? Mail dan naar
directie@svdohoevelaken.nl
Startgesprekken
Als het om uw kind(eren) gaat,
bent u de expert! Die expertise
willen we graag benutten in de
startgesprekken. We vragen u
daarom zoals gebruikelijk het bij
het startgesprek behorende formulier in te vullen en mee te
nemen. Het formulier is te vinden in het ouderportaal of door
HIER te klikken.

We zien er naar uit u te ontmoeten tijdens de startgesprekken en
de startactiviteit. Welkom!
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volgende nieuwsflits: D.V. 04-10-17
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