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Kalender augustus
september
week 36/37: startgesprekken
31-08: dode-hoek-les gr. 7
01-09: vergadering MR
30-09: gr.1/2 vrije dag
De meest actuele kalender is
te allen tijde te raadplegen
op onze website

Hoofdluis?

Nieuw schooljaar, nieuwe start
Vorige week zijn we vol frisse zin een nieuw schooljaar
gestart. De eerste dag was voor veel kinderen nog
spannender dan anders; vanwege coronaregels helemaal
alleen het plein op en in je eentje door de buitendeur een
nieuw lokaal binnenstappen richting een nieuwe juf, was niet
voor ieder kind gemakkelijk. Gelukkig werd de spanning
door alle gesprekjes en kennismakingsspelletjes snel
doorbroken.
De eerste week heeft in het teken gestaan van het opnieuw
wennen, praten over de vakantie en het werken aan sfeer en
groepsvorming. De kinderen zijn in gesprek geweest over
de afspraken in de klas die ze zelf prettig zouden vinden. De
eerste weken staan in het kader van deze klasse-afspraken.

Op enkele andere scholen
gaat hoofdluis rond. Op de
Weiert zijn nog geen
meldingen van hoofdluis,
maar i.v.m. coronamaatregelen laten we de
grootscheepse controle ook
liever achterwege. Wellicht
ten overvloede, maar het is
raadzaam om af en toe zelf
even de kinderen thuis te
controleren.

groepswerk afspraken groep 3

Project dode-hoek
groep 7
De kinderen van groep 7
krijgen op maandag 31
augustus op school een les
over de dode hoek bij
vrachtauto’s. In de bijlage van
de nieuwsbrief kunt u
hierover meer informatie
lezen.

Als je in de kleuterklas alle letters leert, kun je met magneetletters in groep
3 meteen al een bericht schrijven! Met de spelling komt het later in groep 3
helemaal goed. En gelukkig was het volgens deze leerling “een grapje”.

Startgesprekken
De ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 (en de
allerjongste kleuters) krijgen vandaag een uitnodiging voor
een startgesprek. Dit gesprek dient als nadere kennismaking
tussen het kind, de ouders en de leerkracht. De nadruk ligt
in dit gesprek op het welbevinden en de behoeftes van het
kind. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over de
manier van communicatie tussen leerkracht en ouders.
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Omdat het vooral om het kind zelf gaat, vinden wij het belangrijk dat het kind, in ieder geval
vanaf groep 4, meegaat naar dit gesprek. (indien onderwerpen moeten worden besproken die
niet geschikt zijn voor het kind, kan altijd een vervolgafspraak worden gemaakt). De kinderen
krijgen deze week een formulier mee dat zij thuis mogen invullen, indien gewenst met de hulp
van de ouders. Zo kan het kind o.a. aangeven waar het goed in is en waarbij het kind misschien
hulp zou willen krijgen. Dit formulier wordt na het gesprek opgenomen in het portfolio (de
witte map).

Vervolggesprekken over Cito-resultaten
Zoals eerder met u gecommuniceerd, is vanwege de thuisonderwijs-periode een gedeelte van
de cito-toetsen verplaatst tot na de vakantie. We beginnen in week 37 met de afname van de
toetsen rekenen en spelling in groep 4 t/m 7. Groep 5 krijgt bovendien nog een toets
begrijpend lezen (op het niveau van eind-groep 4). De kinderen krijgen in de week voor de
herfstvakantie de resultaten mee naar huis. Op basis van deze resultaten en de ontwikkeling
kan door ouders ofwel de leerkracht worden besloten om hierover in gesprek te gaan. Deze
gesprekken worden na de herfstvakantie gepland.

Gymnastiekrooster
Vanaf deze week kunnen de kinderen weer gymnastiekles krijgen in de gymzaal. Wij volgen de
voorgeschreven hygiënemaatregelen van de gemeente op.
Gymkleding: De kinderen nemen een tas mee met een gympak of shirt/hemd met
sportbroek(je) mee. In de gymzaal worden vanwege veiligheid en hygiëne gymschoenen ten
zeerste aanbevolen. In het rooster hieronder ziet u op welke dagen er gymles wordt gegeven.

Maandag

Woensdag

Vrijdag

groep 6 en groep 8

groep 3 t/m 8 (enkele groepen
van juf Esther)

groep 3 t/m 5 en groep 7

Voor groep 5 t/m 8: het gebruik van Chromebooks op school
Elke leerling vanaf groep 5 heeft een Chromebook in bruikleen. Het Chromebook is aangeschaft door
school (door de stichting) en blijft dus eigendom van de school. Kinderen wordt gewezen op goed en
veilig gebruik van het Chromebook. Indien een Chromebook stuk gaat door onrechtmatig handelen van
de leerling zelf, dan valt de schade niet onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school en doen
we een beroep op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de leerling/de ouders.
De meeste kinderen hebben inmiddels uit zichzelf allerlei hippe gadgets van huis
mee naar school genomen, en we willen ook graag overige kinderen vragen om zelf
voor een hoofdtelefoon of oordopjes te zorgen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in de klas
hun dictee oefenen zonder anderen te storen. De kinderen hebben zelf de keuze
(oordopjes of een hoofdtelefoon) en kunnen iets naar eigen smaak meenemen
(universele aansluiting: 3,5 mm).
Een muis is niet noodzakelijk, maar sommige kinderen geven hier wel de voorkeur aan. Hierin zijn ze
ook vrij om eventueel een eigen muis mee te nemen (muis met USB-aansluiting of bluetooth). Het is aan
u hoeveel geld u hieraan uit wilt/kunt aangeven, maar bij o.a. de Action is er volop keuze voor weinig
geld.

