29-08-2019
Schooltijden.
Om 8:15 zijn alle kinderen welkom op school. Het hek gaat dan open. Vanaf dat moment is er toezicht
op het plein. De kinderen van groep 1 en 2 mogen de klas in gaan of ze blijven buiten spelen.
De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven buiten op het plein spelen. Als de bel gaat, gaan we
gezamenlijk naar binnen. De tassen kunnen voor de ingang van de school gelegd worden. Kinderen zijn
via de ingang naar het plein welkom op het schoolplein.
De kinderen zijn elke dag om 14:00 vrij. Op vrijdagmiddag zijn de kinderen van groep 1 en 2 om 12:00
vrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn tot 14:00 op school.

Startgesprekken.
In de week van 9 september vinden de startgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt
informatie uitgewisseld over de gang van zaken in de groep, het komende schooljaar en zaken die van
belang zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van uw kind.
Uw kind is van harte welkom bij de gesprekken!
Omdat we het erg belangrijk vinden om samen een goede start te maken, gaan we er van uit dat u
komt. Ook als uw kind dezelfde leerkracht heeft is het belangrijk dat u komt.
U krijgt deze week een mail van de leerkracht van uw kind. Hierin kunt u uw voorkeur aangeven voor
dag en tijdstip in de week van 9 t/m 13 september.

Verkeerssituatie.
Ook dit schooljaar willen wij de verkeersveiligheid rondom school weer zo veilig mogelijk houden. De
straat waar de leerlingen komen en vertrekken moet een veilige plek zijn. Willen we rondom deze
tijdstippen de straat voor het schoolplein zoveel mogelijk autovrij houden. In de ochtend kunnen de
kinderen afgezet worden bij de Kiss en go borden. U kunt uw kind natuurlijk ook met de fiets of lopend
naar school brengen.
Als de kinderen vrij zijn vragen wij u op het schoolplein te wachten. Wilt u alstublieft niet onder het
afdak van de buren gaan staan? Als u een droge plek zoekt om te staan, kunt u het fietsenhok hiervoor
gebruiken.

De taxi’s zetten de kinderen af bij de kiss en go borden. Ze kunnen dan zelfstandig of onder begeleiding
van de chauffeur naar het plein lopen. De kinderen worden dagelijks bij de vooringang van de school
opgehaald door de chauffeur.

Gouden weken.
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het
schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen
verkennen elkaar, de leraar en de regels. De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend
belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas. In de Gouden Weken zetten
we in om een goede basis voor een fijne sfeer te leggen.
Groepsvorming bestaat uit vier fasen die een groep in ongeveer zes weken doorloopt. Hierna zijn de
rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. In deze zes weken is de
invloed van de leraar van groot belang. Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er weer
een nieuwe groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw
groepsvormingsproces komen, bijvoorbeeld door de komst van een nieuwe leerling.
• Forming (oriënteren)
Leerlingen leren elkaar kennen. De groep zoekt naar veiligheid en structuur.
• Storming (presenteren)
De verhoudingen tussen de leerlingen worden duidelijk. Wie is er leider en wie is er volger?
• Norming (normeren)
De regels, waarden, normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een eigen taak in de
samenwerking.
• Performing (presteren)
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven regels waar
iedereen zich aan houdt.
• Reforming (evalueren)
Het einde van het jaar of een periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een nieuwe
groepsdynamiek. Een duidelijk voorbeeld is de afsluiting in groep acht.
In alle groepen zal hier de komende periode aandacht aan besteed worden. Er zullen vele verschillende
groepsactiviteiten gedaan worden, er zullen gezamenlijke afspraken gemaakt worden en leerlingen en
leerkrachten maken kennis met elkaar. Wij vinden deze periode erg belangrijk!

Activiteiten.
Ook dit schooljaar zullen de kinderen weer verschillende activiteiten hebben. Zowel binnen als buiten de
school. Het is ons streven om u hiervan op tijd op de hoogte te stellen. Vele activiteiten zullen vermeld
staan in de kalender die bijgesloten zit in de nieuwsbrief. Klassen specifieke activiteiten zullen door de
leerkracht van uw zoon/dochter gecommuniceerd worden.

Leerpunten.
Ook dit schooljaar zullen de kinderen wekelijks een nieuw leerpunt aangeboden krijgen. Dit jaar zal juf
Diana op de donderdag de leerpunten aan gaan bieden. De leerpunten zijn dezelfde als vorig jaar. We
hebben ervoor gekozen om dit door een andere leerkracht te presenteren zodat er voor de kinderen

variatie in zit. Middels de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden welke leerpunten de komende
periode actueel zijn.
Deze week staat het leerpunt: Voorstellen/Kennismaken centraal. Hoe maak je kennis met iemand en
hoe stel jij je eigenlijk voor.
Volgende week hebben we het over een vraag stellen. Hoe doe jij dat en wat kun je daarin van de
ander verwachten.
De leerpunten kunnen in de dagelijkse klassensituaties geoefend worden en worden hierdoor steeds
herhaald.

Gymdagen.
De leerlingen hebben wekelijks gymmomenten. De kinderen van groep 1 t/m 5 hebben deze in de
gymzaal op school. De leerkracht verzorgd hierbij de lessen. De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan naar
de Steense toe te gymmen. Ze gaan hier lopend heen onder begeleiding van de leerkracht. Wij vinden
het belangrijk dat de kinderen op de aangegeven dagen gymkleding bij zich hebben zodat ze ook vrij
kunnen bewegen en goed met de gymlessen mee kunnen doen.
Groep 1,2,3: Woensdag (De kinderen van deze groep kunnen extra gymmomenten hebben. Het heeft
de voorkeur de gymkleren op school te laten.)
Groep 4,5: Dinsdag
Groep 7: Woensdag
Groep 6,8: Woensdag

Baby.
In de zomervakantie is Juf Afke bevallen van een zoon. Wij willen juf Afke en Patrick van harte
feliciteren met dit mooie jongetje. Juf Afke is de komende periode nog met zwangerschapsverlof.
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