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Werken met kinderen betekent dat je verantwoording moet
afleggen aan alle betrokkenen. Dat is op de eerste plaats aan
het kind zelf. Maar ook anderen moeten worden betrokken
bij het rapporteren van de ontwikkeling van een kind.
Kinderen weten heel goed waar ze goed in zijn, wat de
leerpunten zijn en hoe ze anderen kunnen helpen bij hun
ontwikkeling.
Welkom in het nieuwe schooljaar.

Schooljaar
2019/2020

We zijn goed gestart en hebben u al wat te vertellen. Op 10
september hebben we een informatieavond waarin de
stamgroepleiders u informeren over het reilen en zeilen in
de stamgroep. Ook zullen we gezamenlijk u informeren over
ons nieuwe communicatiesysteem social schools en over de
ouder-kindgesprekken die gepland staan.
Kalender 2019-2020
2 september
10 september
12 september
13 september

MR vergadering
Informatieavond 19.30 uur
Studiedag; kinderen zijn vrij
Onderbouw vrij

Verjaardagen
5 augustus Yinthe Heijsterman
8 augustus Danthe Scheers
23 augustus juf Annie
Schoolgids en schoolkalender.
Informatie over onze school vindt u in de schoolgids. De
schoolgids is nog in concept omdat wij deze in de eerste MRvergadering willen bespreken. U kunt de schoolgids vinden
op onze website.
De schoolkalender stuur ik u toe samen met deze
nieuwsbrief. Ook wordt deze kalender op de website gezet.

Groep 1-2-3
“Een goed begin is het halve werk”
We zijn in onze stamgroep enthousiast gestart. Iedereen had
weer veel zin om te beginnen. De afgelopen week hebben
we gebruikt om in het ritme van school te komen. We
hebben onze ruimte verkend en bekeken, zodat we alle
materialen en spullen gemakkelijk kunnen pakken en
gebruiken.
De kinderen van groep 1 en 2 kunnen al zelfstandig werken
vanuit de weektaak. Ze maken vlot hun keuzes en gaan aan
de slag. Geweldig! De kinderen van groep 3 ervaren dat ze
minder keuzes kunnen maken. Naar buiten voor dictee met
stoepkrijt wordt gewaardeerd!
Helaas zitten Rolayno en Kayleigh niet meer bij ons in de
groep. Net voor de zomervakantie werd dit bekend. We
hopen dat ze in hun nieuwe groep snel weer een veilige,
warme plek zullen vinden.
De komende week zullen we zeker ook genieten van het
prachtige zomerweer dat ons beloofd is. Zonnestraaltjes
vangen, blote voeten in het zand, gietertjes
water....heerlijk!!!
Groep 4-5
“Klaar voor de start”.
In de middenbouw zijn we maandag gestart met de kring.
We hadden elkaar heel wat te vertellen over de belevenissen
tijdens de vakantie! De kinderen van groep 4 vonden het wel
even spannend. In de middenbouw is het toch weer wat
anders dan in de onderbouw. Je hebt er een eigen laatje
waarin je een schooletui met potlood en gum voor jezelf in
kunt bewaren. Je mag voor op het schoolplein spelen of als
je wilt mag je tijdens de pauzes ook nog even terug naar de
onderbouw om daar samen buiten te spelen. Samen hebben
we geoefend hoe we in de schriften werken en rondgekeken
waar we alles kunnen vinden.
Aan het eind van de dag had iedereen genoten van de eerste
schooldag!

De afgelopen week hebben we al veel gezien en gesproken
over hoe we in de middenbouw werken, we hebben er
allemaal weer zin in!
Beach event “t Staagje” 10 jaar
Een event voor jong en oud dat de moeite waard is om te
bezoeken. Zeker met dit prachtige weer. De kinderen
hebben het vele zand al bewonderd. De kinderen van de
midden- en bovenbouw hebben het zelfs al getest; prima
zand!!! Veel plezier allemaal. Petje af voor de organisatie
vanuit ons jeugd- en jongerenwerk.
In bijgevoegde flyer is het volledige programma te lezen.

