Schooljaar 2017 - 2018

Nieuwsbrief 1

De zomervakantie ligt weer achter ons. We hopen dat u met uw
kind(eren) heeft genoten van een heerlijke en ontspannen
vakantie. We zijn blij en dankbaar dat we iedereen weer in
gezondheid mogen ontmoeten op school. We wensen iedereen
een goed en leerzaam schooljaar toe. Een heel aantal leerlingen
bezoekt vanaf deze week voor het eerst onze school. Van harte
welkom! We hopen dat jullie snel gewend zijn op onze school.

Belangrijke data:
4 september
luizencontrole
13 september
Open Ochtend
gebedsgroep
4 september
Informatieavond
groep 2 t/m 8
11 september
Informatieavond
groep 1
13 september
luistergesprekken
4 oktober
Dierendag
13 oktober
Bovenbouw na 12
uur vrij
16-20 oktober
herfstvakantie

Opening schooljaar
Vrijdagmorgen 25 augustus jl. zijn we met het team bij elkaar
gekomen om het schooljaar te beginnen. We hebben met elkaar
nagedacht over een Bijbelgedeelte, gezongen en gebeden. Als
christelijke school vinden we het belangrijk God om Zijn zegen
te vragen. Daarna hebben we als team nog een
personeelsvergadering gehad om een aantal praktische zaken
door te nemen.
Nieuwe inrichting school
Maandagochtend zijn de kinderen voor het eerst in hun nieuwe
groep begonnen. Wat zag het er mooi uit allemaal! We hebben
nieuwe kasten gekregen en de leerlingen zitten op een nieuwe
stoel aan een nieuwe tafel. Sommige lokalen zijn zelfs helemaal
gesausd en geschilderd! Het is de bedoeling dat de hele school
een schilderbeurt zal krijgen. We houden u op de hoogte! Loopt
u gerust eens binnen om zelf te kijken hoe mooi het al wordt. Na
het kennismaken zijn de eerste lessen alweer gegeven. We
hopen op een goed schooljaar met elkaar.
Nieuw ingekomen leerlingen
Naast de kinderen die op onze school zijn begonnen omdat ze
vier jaar werden, mochten we nog meer leerlingen welkom
heten. Groep 1 is uitgebreid met de komst van Keano van Selm.
In groep 4 zijn twee nieuwe leerlingen gestart, Daniëlle van
Zetten en Alyssia van Selm. Ook in groep 5 kwam een nieuwe
leerlinge, Jorinda Bronk. En in groep 8 is Caroline van Zetten
gestart. Van harte welkom op onze school en we hopen dat jullie
je snel thuis zullen voelen! . Luuk Vos uit groep 7 is naar een
andere school gegaan, naar de Spelwert in Zaltbommel. Veel
succes op je nieuwe school!
Baby-nieuws
De afgelopen periode ontvingen we maar liefst drie
geboortekaartjes op school! Bij Joëlle en Cato Haasakker werd in
het gezin een zoontje en broertje geboren, Bram. Ook het gezin
van Lucas, Mats en Job Huisman werd uitgebreid met de komst
van een broertje en zoon Fedde. Bij Sanne, Thomas en Willem

Olieman werd een dochter en zusje geboren, Julia. Veel geluk
gewenst!
Bij de logopediste Berthine de Koning (die voor Logowaard op
onze school werkt) is op 5 augustus ook een zoon geboren,
Jibbe. Ook van harte gefeliciteerd!
Luizencontrole
Op maandag 4 september zal er weer luizencontrole
plaatsvinden. Houdt u er rekening mee, liever geen gel of
ingewikkelde haardrachten in de haren van uw kind.
Schoolgids en kalender
De schoolgids is inmiddels al uitgedeeld en de kalender zal naar
verwachting in de loop van deze week of volgende klaar zijn en
aan de oudste kinderen mee naar huis gegeven worden.
Studiedagen
Wij vermelden u dat de studiedagen op 7 november en op 7
maart zijn gepland. Dit staat niet goed in de schoolgids. Hier
staat per abuis 14 november. Excuses hiervoor.
Adressen van de kinderen
Evenals in de voorgaande jaren willen we de adressen en de
telefoonnummers weer beschikbaar stellen aan de ouders van
de kinderen uit de desbetreffende groep. Zo kunnen
gemakkelijk afspraken gemaakt worden met vriendjes en
vriendinnetjes. Hebt u bezwaar tegen deze procedure dan kunt
u dit tot maandag 11 september kenbaar maken aan juffrouw
Josien. Regelmatig plaatsen we foto’s op onze website of wordt
er wat gefilmd op school. Namen van kinderen worden niet
vermeld op de site. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er
foto’s of beeldmateriaal van uw kinderen op de website
geplaatst worden, dan kunt u dit ook melden bij juf Josien.
Schooltijden
De school begint ’s morgens om half negen en ’s middags om
kwart over één. Wilt u er op letten dat kinderen op tijd zijn?
Als de bel gaat (vijf minuten van te voren) staan alle kinderen
in de rij, zodat we precies op tijd kunnen beginnen. Het
gebeurt nogal eens dat kinderen erg vroeg op school zijn. Wilt u
de kinderen niet te vroeg naar school sturen? ’s Morgens vóór
kwart over acht en tussen de middag voor één uur is het niet de
bedoeling dat de kinderen op het schoolplein komen. Tot die
tijd is er geen toezicht op het plein aanwezig!
Informatieavond
Op maandagavond 4 september vindt de informatieavond
plaats voor de groepen 2 t/m 8. Een week later, op maandag
11 september heeft groep 1 de informatieavond. Hiervoor
heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen. Zet u de datum
in uw agenda?
Luistergesprekken
Als school willen we dit jaar wederom luistergesprekken
houden Deze staan gepland op woensdag 13 september. U
krijgt hiervoor binnenkort een aparte uitnodiging. Noteert u
vast deze datum? We vinden het belangrijk dat alle ouders aan
de gesprekken deelnemen.
Omgaan met elkaar
In de eerste weken van dit schooljaar houden alle leerlingen op
school zich bezig met het thema: omgaan met elkaar. In elke
groep worden er afspraken gemaakt: wat is een goede manier
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om met elkaar om te gaan en wat niet. Deze afspraken worden in
de bovenbouw in een antipestcontract vastgelegd en door de
leerlingen ondertekend. We proberen zo met elkaar een goede
sfeer te scheppen in de groepen en op school.
Herhaalde oproep verkeersouder
Wil Valk heeft aangegeven te stoppen als verkeersouder. Daarom
is er in de nieuwsbrief van mei een oproep geweest: wie wil zich
aanmelden als verkeersouder? Helaas heeft zich destijds niemand
gemeld. Dus nu een dringende oproep: meld u aan! Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met haar of met de andere
verkeersouders (Heidi Murray of Arina Struijk).
Gymkleding
Groep 1 t/m 2: Wilt u er voor zorgen dat uw kind een paar
gymschoentjes (voorzien van naam) op school heeft als het gaat
gymmen? Graag met klittenband of elastiek. Gymkleding is niet
verplicht.
Groep 3 t/m 8: Gymkleding: onder gymkleding valt een schoon Tshirt, een korte broek of gympakje en gymschoenen. Kinderen
mogen niet gymmen in de kleding die ze die dag aanhebben aan
hebben in verband met de hygiëne. De gymschoenen mogen geen
zwarte zolen hebben omdat dat zwarte strepen nalaat op de
gymvloer. Wilt u erop letten dat de gymschoenen niet buiten
gedragen zijn en dat kinderen ze zelf gemakkelijk aan en uit
kunnen trekken. Wilt u regelmatig controleren of de gymschoenen
nog passen?
Verschoningen kleuters
Op school kunnen wij nog wat verschoningen gebruiken. Vooral
bovenkleding, broeken en rokjes maar ook shirts. Onderbroekjes
zijn ook welkom. Graag diverse maten, van de Ukkeklup tot en
met groep 2. U kunt de kleding inleveren bij één van de
kleuterleerkrachten.
Klassenouder
Voor iedere groep zijn er op school één of twee klassenouders. Zij
helpen de leerkrachten met vervoer regelen bij excursies en
allerlei andere activiteiten. Voor groep 1 zoeken we nog een
klassenouder. Wilt u dat worden, geeft u dat even door aan de
juffen van groep 1?
Bibliotheek op school
Onze school doet mee aan het project ‘De bibliotheek op school’.
De school verplicht zich hiermee om binnen haar mogelijkheden
leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid binnen het
onderwijsprogramma te stimuleren. De afgelopen jaren zijn we
hier al druk mee geweest, de komende periode zetten we dit
voort.
Logopedie op school
Graag wijzen wij u nogmaals op de mogelijkheid om uw kind aan
te melden voor logopedie op school via Logowaard, mocht hier
aanleiding voor zijn. U kunt voor informatie terecht bij de
logopediste op dinsdag, of een mail sturen aan info@logowaard.nl
Kinderoefentherapeut op school
Ook willen wij u nogmaals wijzen op de kinderoefentherapeut die
op onze school spreekuur houdt. In de bijlage vindt u alle
informatie. Ook kunt u contact opnemen met de leerkracht van
uw kind, mocht u vragen hebben over kinderoefentherapie op
school.

Zending
Het zendingsgeld dat de kinderen ‘s maandags mee mogen
brengen, wordt elke maand geteld en in de eerstvolgende
nieuwsbrief vermeld. De groepen 1 en 2 geven hun geld aan de
Surinamezending en de Gereformeerde Zendingsbond en de
overige groepen hebben hun adoptiekind van de stichting Woord
en Daad.
Van de gebedsgroep:
Kom bidden voor de school op woensdag 13 september!
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Ook het samen bidden als ouders/verzorgers - voor de school start weer. Als ouders /
verzorgers komen we graag bij elkaar om voor de school in brede
zin te bidden. We komen één keer in de maand hiervoor bij
elkaar. Dit doen we op de woensdagochtend (8:30 - 9:15 uur) in
een lokaal op school. We verzamelen in de hal. We zingen samen
een aantal liederen, danken en bidden voor de leerkrachten,
ouders en kinderen (dit kan in stilte of hardop). Alle ouders zijn
van harte uitgenodigd. Kom ook gerust een keer langs om te
oriënteren! De eerste bijeenkomst hebben we op woensdag 13
september.
Voor meer informatie bel of mail Tini Hazennoot: 515673
hetijopico@hotmail.com
Inzamelpunt cartridges en mobieltjes
In de hal van onze school staat een inzamelbox waar u uw lege
cartridges en oude mobieltjes kunt inleveren. Deze box wordt
geregeld geleegd. Met de opbrengst wordt het Fonds Verstandelijk
Gehandicapten gesteund.
Een hartelijke groet van het team van de Bron.

