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Algemene informatie: 

 

 
Geachte ouders/verzorgers en kinderen, 
Welkom in het schooljaar 2017-2018! 
Ik hoop dat iedereen een goede vakantie achter de rug heeft en er weer fris tegenaan kan. 
 
Mooi! 
In verband met de revalidatieperiode van José (Het gaat langzamerhand steeds beter met haar!) zal 
Celine Ambachtsheer op de maandag en de donderdag de lessen verzorgen in groep 6. Celine is 
afgestudeerd onderwijsassistent en volgt inmiddels de PABO. Hierdoor mag zij de ziektevervanging 
van José invullen. 
Maandag start Demi van As in groep 1/2C. Het lokaal is flink opgeknapt door Cees Jansen. Dank 
daarvoor! 
Veel succes, dames! 
 
Wijzigingen gymrooster: 
10.5: Gymtijden. 
Onze vakdocent Noortje van Haestregt verzorgt de toestel/oefeningenles voor de groepen 3 t/m 8. De 
andere lessen worden door de eigen groepsleerkrachten gegeven. 
Onze ‘sportcoach’ is dit jaar Frank Selier. 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2A    Wisselende tijden  

1/2B    Wisselende tijden  

1/2C    Wisselende tijden  

3 14.15 uur: Noortje   9.30 uur  

4A 13.30 uur: Noortje   8.45 uur  

4B  14.15 uur  13.30 uur: Noortje  

5 11.15 uur: Noortje   10.30 uur  

6 10.30 uur: noortje   11.15 uur: Anika  

7 9.30 uur: Noortje   13.30 uur 11.15: Frank tot 4/12 

8 8.45: Noortje   14.30 uur 10.30: Frank tot 4/12 

  
De groepen 3 en 4B wissdelen van tijden.  
De gymles van groep 6 wordt op donderdag tijdelijk door Anika verzorgd. 
De groepen 7 en 8 hebben de eerste periode van het schooljaar les van Frank Selier op de 
vrijdagochtend. 
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Opfrisser: 
In nieuwsbrief 39 van het afgelopen schooljaar heb ik een stuk vermeld m.b.t. de invulling van de 
kennismakingsgesprekken en de ‘voormalige informatieavonden’. Hieronder treft u deze tekst 
nogmaals aan: 
 
Kindgesprekken in september 2017. 
Dit schooljaar is in het team en tijdens het oudercafé besproken om begin schooljaar 2017-2018 te 
starten met een pilot “Startgesprekken/kennismakingsgesprekken.” 
Ouders en leerlingen worden in de gelegenheid gesteld in schoolweek 2 of 3 met de leerkracht 
gedurende 10 minuten, te praten over de wederzijdse verwachtingen in het nieuwe schooljaar. 
Leerkrachten kunnen veel van hun leerlingen leren. Leerlingen hebben belangrijke informatie over de 
inhoud en beleving van het leerproces dat zij in het onderwijs ondergaan. Leerkrachten kunnen 
eigenlijk niet zonder deze informatie als zij onderwijs op maat willen geven en af willen stemmen op 
de leerlingen in hun groep. 
De kindgesprekken zullen na schooltijd en op woensdagmiddag plaatsvinden. 
U ontvangt de uitnodiging begin volgend schooljaar. 
Informatieavonden. 
De inhoudelijke groepsinformatie die afgelopen jaren gegeven werd tijdens de informatieavonden zal 
komend schooljaar schriftelijk worden verstrekt.  
Er zijn daarom in september geen aparte informatieavonden voor de groepen.  
Er wordt alleen een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de groep 8 leerlingen. De 
overgang naar het voortgezet onderwijs zal hier centraal staan. 
 
De twee bovenstaande activiteiten zijn een pilot. De ervaringen zullen wij bespreken binnen het team 
en de MR. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
 
Weekagenda: 

 

maandag  21-8 Start schooljaar: veel plezier! 

dinsdag  22-8 * 

woensdag  23-8 Directeur afwezig. 

donderdag  24-8 * 

vrijdag  25-8 Eerste drinkdag schoolmelkproducten (Abonnees hebben hierover een bericht 
ontvangen van Campina). 
Verzending nieuwsbrief 1. 

 
 
 


