
Agenda 

04-09 Hoofdluiscontrole 

09-09 MR vergadering 

11-09 Gebedskring 
Korfbaltoernooi 

12-09 Informatieavond : 19.00—20.00  

19-09 en 
24-09 

Startgesprekken 

20-09 Startactiviteit 

09-10 Gebedskring 
12.00 uur vrij i.v.m.  
Drieslagmiddag 

15-10 Schoolfotograaf 

17-10 Afsluiting project 

18-10 Continurooster 14.00 uur vrij 

Voor alle data geldt: Deo Volente 
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Na een periode van vakantie hopen we volgende week weer te starten.  
We zijn de Heere God dankbaar voor de bewaring 
en besparing in de achterliggende periode. 
 
“De Heere, uw God, zal u overvloed geven in al 
het werk van uw handen, in de vrucht van uw 
schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht 
van uw land, ten goede.”  
Bovenstaande tekst uit Deuteronomium stond 
centraal in de jaaropening met het team.  
Iedere keer als je een nieuw jaar ingaat, denk je 
vaak onwillekeurig: “Wat zal het jaar ons brengen? “ Voor ons eigen leven en voor de 
wijde cirkel om ons heen. Zo’n nieuw schooljaar kun je vergelijken met een leeg vel, 
waarop nog van alles geschreven kan worden. Die gedachte kan je blij maken, als je 
denkt aan alle mogelijkheden die het nieuwe jaar biedt. Maar is het leven minder roos-
kleurig, dan kan een blank vel iets zijn wat je beangstigt of opzadelt met een onbestemd 
gevoel. Het is, hoe dan ook, goed om te beseffen dat een nieuw jaar voor God geen on-
gevuld vel is. Soms lijkt de Heere God, net als de zon, verborgen voor ons oog. Maar dag 
aan dag is Hij bij ons, in goede en in moeilijke tijden. Daar mogen we op vertrouwen.  
We zien ernaar uit om de kinderen met dit besef maandag weer te mogen ontvangen!  
 
Schoolkalender en schoolgids 
De jaarkalender voor het nieuwe schooljaar wordt aanstaande week bij ons op school 
geleverd en daarna z.s.m. aan alle oudste kinderen meegegeven naar huis.  
De schoolgids wordt niet in gedrukte vorm verspreid maar is digitaal beschikbaar en 
wordt, zodra gereed, gepubliceerd op de website.  
Het psalmrooster en het rooster met de Bijbelteksten is te vinden op de website onder 
het kopje ‘ouders’. Tevens is het psalmrooster bij deze nieuwsbrief bijgevoegd. In de 
week voorafgaand aan de datum wordt de psalm in de groepen geleerd. 
 
Luizencontrole  
As. woensdag 4 september zal er weer luizencontrole zijn. We vinden het fijn dat er zo-
veel ouders bereid zijn te helpen om op onze school de luizenproblematiek onder con-
trole te houden. U kunt ons daar thuis ook mee helpen door uw kind regelmatig (zeker 
ook in de vakantie) te controleren. Mocht u iets vinden, luis óf neet, dan is direct behan-
delen noodzakelijk. Mocht u iets vinden dan willen we u verzoeken om uw vondst te 
melden bij de juf of meester van uw kind.  
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Schoolkorfbal 
Woensdag 11 september staat het 
schoolkorfbaltoernooi voor groep 5 
t/m 8 gepland bij Telstar. De kin-
deren uit groep 5 t/m 8 zijn daar-
door deze betreffende woensdag 
om 12.00 uur uit. Het korfbaltoer-
nooi begint vanaf 12.30 uur. De 
speeltijden en speelschema’s wor-
den via de mail verstuurd naar de 
ouders. 
 
Vrijdag 6 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? 
Voor groep 4 is er dit jaar weer een 
korfbalclinic op woensdag 11 sep-
tember bij Telstar.  
Meer informatie over de training en 
de clinic volgt via de leerkracht in 
Parro. 
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Samen voor de kinderen. 
Op onze school willen we het onderwijs zo goed mogelijk 
vorm geven. U als ouder bent daarin van groot belang! Onze 
leerkrachten zijn experts als het gaat om onderwijs, u bent 
de expert als het gaat om uw 
kind. Samen kunnen we mooie 
dingen doen! Dit is voor ons een 
belangrijke reden om ouderbe-
trokkenheid en communicatie 
hoog op de agenda te zetten. We 
willen een goede start maken 
door het organiseren van de in-
formatieavond in elke groep en 
de zgn. startgesprekken. Door het 
schooljaar heen zullen we met u spreken en u informeren 
over uw kind en de gang van zaken op school. Bij de startge-
sprekken aan het begin van het schooljaar willen we graag 
naar u luisteren. Hoe gaat het met uw kind, wat is van belang 
voor ons om te weten?  
Naar aanleiding van de evaluatie van het afgelopen school-
jaar wordt de aanpak dit jaar iets gewijzigd. Alleen bij de 
start op school en in groep 3 wordt nog gevraagd een vra-
genlijst in te vullen. Deze vragenlijst ontvangt u via de leer-
kracht. In de overige groepen wordt geen gebruik meer ge-
maakt van een vragenlijst, maar we geven u wel wat hand-
vatten 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, teke-
nen, knutselen, bouwen, 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 ge-
dacht worden aan: samenwerking met de leerkracht, 
leerontwikkeling en welbevinden van uw kind, contact 
met klasgenoten, enz. 

NB: Ook is er uiteraard ruimte om uw eigen onderwerpen in 
te brengen. 
Op 9 september krijgt u via Parro een uitnodiging om u in te 
schrijven voor de startgesprekken. 

Startactiviteit  
De startactiviteit komt eraan! Vrijdag 20 september hopen 
we elkaar te ontmoeten. Dit jaar is de startactiviteit iets an-
ders 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 perso-
nen waarmee je komt.  

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

 Tijdens het eten wordt er voor drinken (gratis) ge-
zorgd. 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 en 2, één 
voor groep 3, 4 , 5 en 6 en één voor groep 7 en 8.   

 Ook worden er tijdens de maaltijd loten verkocht. Te-
gen acht uur worden de winnende loten getrokken.  

 Voor deze invulling van de startactiviteit zijn we afhan-
kelijk van droog weer. Op woensdag 18 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 binnenkort  een uitnodiging mee. We 
hopen op een mooie avond met elkaar vol ontmoeting, ont-
spanning en gezelligheid.   
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