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1. Agenda
Maandag 04-09:
Vrijdag 08-09:
Maandag 11-09:
Woensdag 13-09:
Donderdag 14-09:

Intekenen voor de oudervertelmiddagen
Groepsbrief 1
Rapporten inleveren
Oudervertelmiddag
Oudervertelmiddag

Maandag 18-09:
Dinsdag 19-09:
Woensdag 20-09:

Alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur i.v.m. de oudervertelmiddag
De schoolfotograaf; informatiebijeenkomst voor de kleutergroepen van
15.30-16.15 uur
De schoolfotograaf

Maandag 25-09:

Start van ‘De gezonde week”

2. De kop is er af
Vanmorgen zijn alle kinderen “het schoolleven weer in gegleden”.
En na de samenkomst in de arena zijn de lessen weer gestart.
Het team zet zich weer ten volle in om er samen met uw kind(eren) en u weer een mooi en leerzaam jaar
van te maken.
En ook dit jaar geldt weer: “bent u tevreden vertel het anderen, bent u ontevreden vertel het ons! “.

3. Het eerste jaar zonder Ouderraad
Helaas hebben zich geen ouders gemeld om samen een Ouderraad te vormen, Dit betekent dat we dit jaar
voor het eerst zonder een OR alle activiteiten moeten organiseren.
We hebben uw hulp dus heel erg hard nodig. Daarom ontvangt u binnenkort via MijnSchoolinfo een lijst met
data waarop we de verschillende activiteiten organiseren en welke hulp we dan nodig hebben.

We roepen alle ouders op om ons te komen helpen, want ‘vele handen maken licht werk!’ Bovendien is het
heel gezellig op school en wordt de schooltijd van uw kind mede dankzij de hulp van u als ouders alleen
maar leuker.

4. De oudervertelmiddagen
Tussen 13-09 en 18-09 zijn de oudervertelmiddagen op school.
Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor een gesprek met de
leerkracht van uw kind.
Weet u dat uw kind ook vaak wel al mee wil praten over zijn of haar ontwikkeling? Ook voor het maken van
afspraken is het belangrijk dat uw kind inbreng heeft.

5. De schoolfotograaf
De schoolfotograaf op dinsdag 19 en woensdag 20 september om weer mooie foto’s van uw kind en de
groep van uw kind te maken. Ook is er weer gelegenheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan.
Voor deze portretten krijgt u binnenkort de gelegenheid om uw kinderen hiervoor aan te melden.
Noteert u de data vast in uw agenda?

6. De afspraken rond de gymlessen


Alle leerlingen doen mee aan de gymles. Wanneer er omstandigheden zijn waardoor uw kind niet
kan meedoen aan de gymles vragen wij u dit schriftelijk of via MijnSchoolinfo aan ons mee te
delen.



Sieraden zoals oorbellen, horloges, armbanden etc. mogen in verband met de veiligheid van de
leerlingen niet gedragen worden tijdens de gymles. Wij vragen u om deze spullen zoveel mogelijk
thuis te laten op de dagen dat uw kind gymles heeft.
De school is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van de spullen van uw kind.



Alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 gymmen in sportkleding en dragen sportschoenen. De
schoenen mogen geen zwarte zolen hebben in verband met het veroorzaken van zwarte strepen op
de vloer.



Leerlingen met lang haar nemen iets mee van huis (elastiekjes) , om het haar vast te binden tijdens
de gymles.



Na de les frissen de leerlingen van de groepen 3 en 4 zich op bij de kraan. Zij hebben daarvoor een
washandje en een handdoek nodig die u uw kind dient mee te geven.
Bij voorkeur douchen de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 zich na de gymles, maar zij
mogen zich ook op te frissen bij een van de vele kranen die in de doucheruimtes zijn geplaatst.



Het gebruik van spuitbussen (voor deodorant) is op school niet toegestaan. Rollers voor deodorant
mogen uiteraard wel gebruikt worden.
U zult begrijpen dat het opfrissen en douchen snel dienen te gebeuren!

Oeps gymkleding vergeten? Wat nu?
We hebben ook dit jaar weer twee lessen bewegingsonderwijs per week en daardoor kunnen de
kinderen (en u) ook twee keer per week hun gymspullen vergeten mee te nemen.
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Doordat we ons bijna geen conciërge meer kunnen permitteren is het wassen/drogen
en opbergen van de geleende gymspullen voor ons niet langer haalbaar.
Daarom zijn we sinds een aantal jaren gedwongen om het lenen van gymkleding te beperken.

Wat betekent het voor uw kind als hij/zij geen gymkleding bij zich heeft?
Juf Bianca houdt bij wanneer de kinderen hun spullen vergeten zijn.
We verdelen het jaar in periodes tussen de verschillende vakanties. (herfst-kerst; kerst-voorjaar; voorjaarmei; en mei- zomervakantie).
Per periode mag uw kind één keer de gymkleding vergeten
1e keer gym kleding vergeten in een periode; dan mag uw kind de spullen van juf Bianca lenen.
2e keer gymkleding vergeten; uw kind mag niet meedoen aan de gymles, maar blijft bij de groepsleerkracht.
We gaan er vanuit dat de kinderen alle lessen kunnen mee gymmen.

7. Nieuws van Tierelier en Kiekeboe
Tierelier
Wij hopen dat jullie allemaal en fijne vakantie hebben gehad en zijn blij jullie allemaal weer te zien dit
schooljaar
Wij heten Nomi, Jazzlinn, Viya, Jiya, Sahar, Eysan, Ayaz, Nikki, Selena en Dayenna allemaal welkom op de
speelzaal.
Het thema
De komende 2 weken zijn wij bezig met het thema “Welkom “. In dit thema zullen wij alle dag rituelen
bespreken. Denk hierbij aan de dagritme kaarten.
Spelinloop
Graag vragen wij de ouders om tijdens de spelinloop de gekozen puzzels met uw kind af te maken.
Eigen spullen
Aan de ouders vragen wij de jassen, tassen, bakjes en bekers van de kinderen te voorzien van de naam van
uw kind. Dit voorkomt misverstanden.
Tot slot
Mochten er vragen zijn stel ze gerust
Verder hopen wij er met jullie weer een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.
Sandra en Yuli

Kiekeboe
Het schooljaar 2017-2018 is alweer van start gegaan. De eerste schooldag is weer even wennen. Maar het
schoolritme zit er snel in. De tussen schoolse opvang (TSO)is ook weer vanaf de eerste schooldag van start
gegaan.
We zullen weer van start gaan met leuke activiteiten, lekker buitenspelen en aandacht besteden aan
huiswerk maken.

De tussen schoolse opvang (TSO) bij Kiekeboe (overblijf bij Kiekeboe)
Er waren wat onduidelijkheden over de TSO. .
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- De TSO is alleen voor kinderen van Kiekeboe die al naschoolse opvang (NSO) bij ons afnemen.
- En de TSO vindt plaats op de dagen dat de kinderen twee keer naar school gaan.
Mocht u nog vragen hebben of vrijblijvend informatie willen hebben. Kunt u ons bereiken op onderstand
telefoonnummer. Of u kunt altijd even bij ons aankloppen
BSO Kiekeboe
036-5255844
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