Schooljaar 2018-2019 nr. 2
Alweer anderhalve week zijn we gestart in het nieuwe schooljaar. Leuk, spannend, druk en altijd toch weer even wennen aan de nieuwe klas. We kijken
dankbaar terug op een fijne eerste week en prettige informatieavonden.

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is benoemd wordt er dit jaar zoveel mogelijk
informatie verzameld in een nieuwsbrief. Deze zal (zoals u kan zien) ook iets langer worden. De nieuwsbrief wordt op deze manier een nog belangrijker middel
in de communicatie. Parro gaat daarnaast meer ingezet worden bij het vragen
van hulp of het doorgeven van kleine mededelingen.
Startactiviteit
De startactiviteit komt eraan! Vrijdag 14 september hopen we elkaar te ontmoeten. Dit jaar is de startactiviteit iets anders ingericht. Even punctueel:

We organiseren dit jaar een ‘Potluck’. Het idee is dat ieder gezin iets lekkers meeneemt. Houd als richtlijn aan dat je eten meeneemt voor de hoeveelheid personen waarmee je komt.

Tussen 17.45 en 18.15 uur kan het eten gebracht worden. Om 18.15 uur
beginnen we samen de maaltijd.

Tijdens het eten wordt er voor drinken (gratis) gezorgd. Aan einde van de
maaltijd verkopen we koffie, thee en ijs.

We zorgen voor grote biertafels waaraan we lekker kunnen eten. Daarnaast zijn er allerlei Oud Hollandse spellen te spelen, en staan er vanaf
19.00 uur drie springkussens op het plein. Eén voor groep 1,2 en 3, één
voor groep 4, 5 en 6 en één voor groep 7 en 8.

Ook worden er tijdens de maaltijd loten verkocht. Tegen acht uur worden
de winnende loten getrokken.

Voor deze invulling van de startactiviteit zijn we afhankelijk van droog
weer. Op woensdag 12 september maken we daarom de afweging of de
startactiviteit door kan gaan. Mocht dat niet zo zijn, laten we dit via Parro
op tijd weten.
De kinderen krijgen deze week een uitnodiging mee, die ook te vinden is aan
het einde van deze nieuwsbrief. We hopen op een mooie avond met elkaar vol
ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.
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Agenda
12-09

Korfbalclinic groep 5

12-09

Schoolkorfbaltoernooi

14-09

Startactiviteit

17-09

MR– vergadering

20 & 25-09 Startgesprekken

27-09

Spelletjesmiddag

28-09

Sportmorgen

29-09

Continurooster groep 5-8

09-10

Schoolfotograaf

10-10

gebedskring

voor alle data geldt: Deo Volente

Schoolkorfbal
Aanstaande woensdag, 12 september, staat het schoolkorfbaltoernooi voor groep 5 t/m 8 gepland bij
Telstar. De kinderen uit groep 5 t/
m 8 zijn daardoor die woensdag om
12.00 uur uit. Het korfbaltoernooi
begint vanaf 12.30 uur. De speeltijden en speelschema’s worden via
de mail verstuurd naar de ouders.
Vrijdag 7 september gaan wij met
groep 5 t/m 8 alvast oefenen op
het veld van Telstar. Kunt u er voor
zorgen dat uw kind op de fiets naar
school gaat. Meer informatie over
de training volgt via de leerkracht
in Parro.

Wij, als team van de SvdO, gaan voor een succesvolle relatie met ouders, waarin wederzijds vertrouwen en respect de basis zijn. We staan voor een betrokken en open samenwerking, om met
elkaar de kinderen te stimuleren om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen.
Geloofwaardig én betrokken onderwijs

Korfbalclinic groep 4
Voor groep 4 is er dit jaar weer een korfbalclinic op woensdag 12 september
van 11:30 tot 12:00 bij Telstar. De kinderen worden opgehaald en weer terug
naar school gebracht. Houd er rekening mee dan de kinderen waarschijnlijk
iets later terug zijn op school.
Startgesprekken
De startgesprekken komen er weer aan. Naar aanleiding van de evaluatie van
het afgelopen schooljaar wordt de aanpak dit jaar iets gewijzigd. Alleen bij de
start op school en in groep drie wordt nog gevraagd een vragenlijst in te vullen. In de overige groepen wordt geen gebruik meer gemaakt van een vragenlijst, maar we geven u wel wat handvaten voor het gesprek. Onderwerpen die
we graag met u bespreken zijn:

Hoe omschrijft u uw kind? Denk aan zelfvertrouwen, weerbaarheid, contact met andere kinderen, contact met volwassenen, plezier in school/
leren

Waar liggen de interesses van uw kind?
Daarbij kan gedacht worden aan: boeken, cijfers en getallen, tekenen, knutselen, bou
wen, buiten spelen, samen spelen, gezelschapsspelletjes, computeren, enz.



Wat stimuleert uw kind om tot leren te komen of wat belemmert uw
kind om tot leren te komen?
Wat verwacht u van dit schooljaar?
Daarbij kan gedacht worden aan: samenwerking met de leerkracht, leerontwikkeling en
welbevinden van uw kind, contact met klasgenoten, enz.

Ook is er uiteraard ruimte om uw eigen onderwerpen in te brengen.
De ouders van nieuwe leerlingen die dit schooljaar bij ons op school zijn gestart of in groep 3 zit, ontvangen via de leerkracht een vragenlijst. Op 10 september krijgt u via Parro een uitnodiging om u in te schrijven voor de startgesprekken die op 20 en 25 september zullen plaatsvinden.
Verkeersbrigadiers
Ondanks herhaalde oproepen zijn we dit schooljaar begonnen zonder verkeersbrigadiers op de dinsdag en woensdag.
Dit betekent dat de kinderen op die dagen niet veilig kunnen
oversteken. Wie is op één van deze dagen beschikbaar en
kan deze taak (van 08.15 tot 08.30 uur) op zich nemen? We
zouden er erg mee geholpen zijn! Stuur een mail naar directie@svdohoevelaken.nl, dan wordt u in contact gebracht
met de verkeersouder Dirk Balfoort.

Geboortebericht
Afgelopen 30 augustus 2018
mochten Titia en haar man
Guus hun nieuwe zoon verwelkomen. Zijn naam is Sybren. Titia en Sybren maken het goed.
Wij wensen hen Gods zegen
toe. Geniet van jullie wonder!
Meeleven
We leven in onze gedachten en
gebeden mee met Hans van
Hoorn, zijn gezin en verdere familie. De situatie van Hans verslechterd, we bidden voor hem
en zijn familie om Gods nabijheid in deze moeilijke tijd.

Spelletjesmiddag
Voor groep 0/1 en groep 2 staat
donderdagmiddag 27 september de jaarlijkse spelletjesmiddag op het programma. Ongetwijfeld hebben wij ook voor de
spelletjesmiddag uw hulp hard
nodig. Oproepen daarvoor volgen via Parro.
Sportmorgen
Hetzelfde geldt voor de sportmorgen van vrijdagmiddagmorgen 28 september voor groep 3
t/m 8. Zoals gebruikelijk vindt
deze morgen plaats op het veld
van Telstar. Let erop dat we
hierdoor een continurooster
draaien en de kinderen om
14:00 vrij zijn. Hulp zal worden
ingeroepen via Parro.
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Pica typen
In het afgelopen schooljaar hebben veel kinderen
hun Pica typecursus diploma behaald. De kinderen
die nog bezig zijn, hebben nog tot 30 september om
de cursus af te ronden, daarna verloopt de licentie.
Dit jaar starten wij in oktober weer met een nieuwe
ronde voor de typecursus. De kosten zijn 20,- euro
per kind en het volgende kind uit hetzelfde gezin kost
10,- euro. Klik HIER
voor meer informatie over de typecursus. Ook kunt u uw
kind HIER direct opgeven.

Schoolfotograaf
Voor de agenda: 9 oktober komt de schoolfotograaf. In de
nieuwsbrief (3 oktober) volgt hier meer informatie over.
Welkom op school
Bij de start van dit schooljaar hebben we ook weer nieuwe
leerlingen mogen begroeten. Bij de kleuters, maar ook in
groep 5, 7 en 8. We wensen iedereen een fijne tijd toe op de
SvdO!

Eerste hulp bij Invallen
We zijn heel blij en dankbaar dat alle vacatures op
onze school vervuld zijn. Tegelijk horen we geluiden
om ons heen van nog niet vervulde vacatures. Ook
de invalpool is nagenoeg leeg. We maken ons in die
zin wel zorgen over de komende maanden. Daarom
zullen we u binnenkort informeren over de opvangmogelijkheden bij ziekte. Verder willen we u vragen
u zelf bereid bent, of in uw kennissenkring nog namen kent van mensen die geschikt zijn voor eventuele invaldagen. Daarbij is wettelijk een onderwijsbevoegdheid van belang, maar het zou ook kunnen
zijn dat andere HBO– ers hiervoor benaderd gaan
worden in de toekomst.
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volgende nieuwsflits: D.V. 03-10-2018
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