Nieuwsbrief
Agenda
Weeknr
35/36
37
37
39
42

Datum
30 aug t/m 10 sept
13 t/m 17 sept
17 sept
1 okt
16 t/m 24 okt

27 augustus 2021
Activiteit
De leerkrachten voeren gesprekken met de kinderen.
Startgesprekken met ouders/verzorgers en kinderen.
Comprix sportdag voor kinderen van groep 8.
Studiedag team. Alle kinderen zijn vrij.
Herfstvakantie

De eerste week zit er al weer op!
Natuurlijk was het eerst even weer wennen na zes weken vakantie. De groepen zijn een
beetje veranderd en er zijn nieuwe kinderen bij ons op school gekomen. Inmiddels is de
spanning van het begin er af en zijn we druk aan het leren, spelen en plezier maken met
elkaar.
We zijn gestart met 45 kinderen die verdeeld zijn over 4 stamgroepen. Tijdens rekenen en
lezen is er nog een vijfde groep. De kinderen zitten dan in een groep met kinderen die op
hetzelfde niveau les krijgen. Het kan dus zijn dat uw kind voor één van deze vakken naar
een andere juf of meester gaat.
Volgende week beginnen de gymlessen ook weer. Dit jaar hebben alle groepen op maandag
en dinsdag gym.
De kinderen kunnen vanaf 8.20 rustig naar hun klas lopen. Om 8.30 beginnen de lessen. Als
het hek nog dicht is, dan moet er op straat gewacht worden. Om de veiligheid bij het hek te
verbeteren, vragen we om na 8.15 te komen.
Binnenkort zien we u allemaal bij de startgesprekken. Als u vragen, zorgen of klachten heeft,
dan kunt u altijd bij ons terecht! Voor een gesprekje met één van ons is het handig om een
afspraak te maken. Dan zorgen we ervoor dat we de tijd voor u hebben.
Parro
We gebruiken de Parro-app voor korte berichtjes tussen ouders en leerkrachten. Inmiddels is
alles aangepast op het nieuwe schooljaar. Wilt u het doorgeven aan ons als de Parro-app bij
u niet werkt? De nieuwsbrief ontvangt u op de Parro-app en uw emailadres.
Ouders van nieuwe kinderen krijgen een uitnodiging voor de Parro-app op hun emailadres
als het inschrijfformulier ingevoerd is.
Leerlinggesprekken
De komende twee weken voeren de leerkrachten gesprekken met de kinderen van hun klas.
De gesprekken vinden buiten de klas plaats, zodat er in alle rust met elkaar gepraat kan
worden.
Startgesprekken
U wordt binnenkort door de leerkracht van uw kind uitgenodigd voor het startgesprek. Vanaf
groep 6 verwachten we uw kind ook bij dit gesprek.
Het startgesprek is bedoeld om met elkaar een goede start te maken en om met vertrouwen
samen het nieuwe schooljaar in te gaan. Uw kind, u en de leerkracht kunnen onderwerpen
inbrengen die van belang zijn. In de gesprekken van groep 8 wordt ook de stap naar het
voortgezet onderwijs besproken.
We verwachten dat alle ouders op school komen voor het startgesprek!

In verband met Corona willen we graag dat u via de hoofdingang binnenkomt en uw handen
ontsmet.
De rookvrije generatie
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen een rookvrije schoolomgeving hebben. Onze
school wil leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat
‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken
als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten
met roken en voorkomt ongewenst meeroken.
Wij vragen u om zelf niet te roken buiten het schoolplein, in het zicht van de leerlingen,
bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten,
ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere
activiteiten buiten schooltijd.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde
leeromgeving voor onze kinderen.
Gymnastiek
Klaske Feenstra is naast juf van groep 6/7 ook gymdocent en Rots & Water-trainer. Op
maandag doen alle kinderen Rots & Water oefeningen in het gymlokaal op school.
Frits Schnoor geeft op dinsdagmorgen gymles aan alle groepen in het gymlokaal op school.
De Triade is in beweging. Gymkleren zijn dus belangrijk!
De kinderen moeten sportkleren aanhebben tijdens de gymlessen.
Wilt u uw kind op maandag een tas met gymbroek, shirt en sportschoenen meegeven? De
kleren gaan op vrijdag mee naar huis, zodat ze gewassen kunnen worden.

Nieuws van het Beweegteam
Beste ouders/verzorgers,
Dit schooljaar zullen wij wederom actief zijn als buurtsportcoaches op de basisscholen. Wij ondersteunen de
scholen op het gebied van sport en bewegen.

Karen

Frits

Timo

Rosé

Christian

Jaïr

Wat doen wij?
Bewegingslessen:
Vanaf augustus komen wij op bijna alle scholen in een twee weekse structuur de gymlessen verzorgen aan de
groepen 1 t/m 8.
Clinic’s van verenigingen:
Het Beweegteam werkt samen met sportverenigingen. Vanuit die samenwerking komen er verschillende
verenigingen in de gymles om clinics te geven. De leerlingen kunnen zo kennis maken met verschillende
sporten die aangeboden worden in de gemeente. Voor de verenigingen is het een mooi moment om promotie
te maken voor eventuele nieuwe leden.

Weet uw kind nog niet welke sport hij/zij wil doen? Neem dan contact op met het Beweegteam of kijk op onze
website https://beweegteamweststellingwerf.nl/ voor een overzicht van alle verenigingen. Er is altijd een
mogelijkheid om een gratis kennismakingsles bij een vereniging te doen.
Overige werkzaamheden op de scholen:
De buurtsportcoaches zijn ook betrokken bij de volgende activiteiten:
Aqua gym
Koningsspelen, sportdagen, schoolkorfbal en schoolvoetbal
Materialen uitleen
De scholen krijgen jaarlijks verschillende materialen pakketten die in de gymzaal, op het schoolplein of
in het speellokaal gebruikt kunnen worden
Sporttoer, Zomertoer en Naschools Sport Aanbod (NSA):
Na schooltijd worden er maandelijks 6 gratis naschoolse sportactiviteiten (NSA) aangeboden in
Weststellingwerf. Vaak worden lokale verenigingen bij de activiteiten betrokken. Alle kinderen kunnen op deze
manier gratis kennis maken met verschillende sporten in de gemeente.
In de vakanties worden er ook activiteiten georganiseerd door het Beweegteam.
In de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie is er in Noordwolde, Wolvega en Munnekeburen een Sporttoer.
Hier kunnen kinderen gratis aan deelnemen zonder opgave. We proberen iedere editie iets anders te
organiseren, vaak in samenwerking met verenigingen. In de 1e week van de zomervakantie organiseren we ook
een Zomertoer in de gemeente Weststellingwerf, de locaties verschillen per activiteit. De kinderen krijgen een
promotieflyer via school.
Blijf op de hoogte van onze activiteiten!
Like ons op facebook (https://www.facebook.com/BeweegteamWSW)
of volg ons op Instagram @beweegteamweststellingwerf
Bekijk onze website https://beweegteamweststellingwerf.nl/
Je kunt ons natuurlijk ook aanspreken als we in de buurt zijn!

