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informatieavond alle leerlingen vervalt i.v.m. Corona
algemene ledenvergadering Oudervereniging vervalt i.v.m. Corona
Wisseldag voor groep 1-8
studiemiddag; alle leerlingen vrij om 12.35u
kamp vervalt i.v.m. Corona

De kop is eraf …..
Deze week zijn we gestart met de juffen en meesters, de kinderen en de eerste
stagiaires. Juf Joyce is op dinsdag en woensdag vervangen omdat haar moeder is
overleden na een kort ziekbed. Ook komende week zal juf Sandra de groep
vervangen en juf Suzanne op woensdag.
Meneer Eugène is komende week op maandag op school en werkt niet op
dinsdag. Juf Whitney zal dan de groep vervangen.
Wisseldag
Dinsdag 8 september is onze jaarlijkse Wisseldag. Dit jaar vullen we die in met
een “Vossenjacht”. De kinderen gaan met de juf op zoek naar de “vossen” in de
stad. Het thema van de dag is: “Wie ben ik”.
U wordt nog verder geïnformeerd komende week.
Thema voor schooljaar 2020-2021
“Alle hens aan dek …… samen op ontdekkingsreis”
Elk jaar geven we een thema mee. Dit jaar
staat de boot weer centraal. Bij de ingang is
een schip aangemeerd waarop de symbolen
zichtbaar zijn voor iedereen die de school
binnenkomt. Deze symbolen hebben te
maken met de executieve functies waaraan
we met de kinderen werken. Denk hierbij
aan: Concentratie, flexibiliteit,
impulsbeheersing en prioriteiten stellen.
Allemaal vaardigheden waar wij aandacht
aan besteden op school.
“ik groet een ander”
Met deze gedragsverwachting starten we het
schooljaar. Deze week hebben de juffen en
meesters uitleg gegeven en samen geoefend hoe je
dat allemaal kunt doen: “goede morgen”, “hallo,
hoe gaat het?”, “hoi, fijn dat je er bent”. De
kinderen kunnen hiervoor muntjes verdienen die in
de “piekenbuis” in de klas worden verzameld. 30
muntjes geeft een bal in de ballenbuis en een
klassenbeloning. Bij 20 ballen krijgen alle kinderen
een schoolbeloning; b.v. extra buitenspelen, extra
computeren, een pantoffeldag enz.

Wij brengen u op de hoogte als het zover is. We hebben een hoog doel gesteld
200 ballen aan het eind van het jaar.
Wanneer zijn we te bereiken?
We hebben hier duidelijke afspraken over:
- De school is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00u –
17.00u.
- U kunt de school ten alle tijden mailen maar dat betekent niet dat u meteen
antwoord krijgt.
- De leerkracht leest en beantwoordt de mail aan het eind van de dag, tenzij er
een vergadering of andere bijeenkomst is (dan lukt het niet).
- De leerkracht leest en beantwoordt de mail alleen op dagen dat hij/zij werkt.
- Voor ziekmeldingen belt u altijd voor aanvang van de school, dus uiterlijk
8.45u.
- Zijn er dringende zaken, dan altijd bellen met de school tussen 8.00u en
17.00u. Wij kijken dan wie u, op dat moment, het best kan helpen.
- Wanneer de IB-ers bereikbaar zijn, vindt u op de achterkant van de kalender
bij op de maand oktober. Deze pagina heeft u donderdag opnieuw
meegekregen omdat er enkele foutjes in stonden.
Waar mag ik parkeren?
Als u uw kind naar school komt brengen, wilt u zo dicht mogelijk bij de school
parkeren. Helaas kan dit niet voor iedereen. Er zijn maar heel weinig plaatsen
rondom de school. U kunt wel uw kind afzetten op de busstrook door deze te
gebruiken als “kiss-and-ride” zone.
- Op de parkeerplaatsen voor en naast de school is alleen maar parkeren
toegestaan in de parkeervakken.
- Zijn er geen plaatsen vrij dan mag u daar niet staan, ook niet voor heel
even. Hier kunnen ouders met een brommertje, kinderen die overgezet
moeten worden en ouders die wachten op hun kind dan veilig naar huis gaan.
- Op de parkeerplaats naast de school zijn de parkeervakken voor de kleine
busjes dus daar mag u niet staan.
- De strook voor de school is voor de grote bussen en voor een aantal kleine
busjes. Als u uw kind komt halen mag u daar niet staan met de auto, ook
niet heel even.
- Langs de van Oldeneellaan mag u alleen maar parkeren in de daarvoor
bestemde vakken aan de parallelweg. Staat u buiten een vak: u krijgt een
stevige bekeuring als handhavers komen controleren.
- Achter de school, in de Bijsterveld is geen plaats voor auto’s. Deze straat is
voor kinderen op de fiets, eventueel te voet, voor ouders die naar de
kinderopvang gaan of voor de bewoners van de straat.
WIE KOMT ONS HELPEN IN DE BIEB????
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders/grootouders die
ons op dinsdagochtend willen helpen in onze schoolbibliotheek.
Wie heeft er zin om elke week (een uurtje) te komen helpen in de schoolbieb? De
werkzaamheden bestaan o.a. uit het helpen van de kinderen met het uitzoeken
van een boek, de uitgeleende boeken invoeren in het biebsysteem, boeken terug
op hun plaats zetten, de bieb netjes houden en het kaften van boeken.
Heeft u zin en tijd om ons te komen helpen, laat dit dan via de agenda van uw
zoon/dochter weten.
Hopelijk tot snel in onze bibliotheek, de biebcommissie

Kalender en bijlage schoolgids
Afgelopen week heeft u de schoolkalender gekregen met op de achterkant de
bijlage van de schoolgids. Hierop staan de zaken die u snel bij de hand wil
hebben.
Schoolgids
De volledige schoolgids wordt op dit moment herzien en u krijgt bericht als deze op de site
wordt geplaatst.
Website
De nieuwsbrief kunt u altijd teruglezen op de website van onze school:
www.dewisselsbo.nl

