
Nieuwsbrief 1        19 augustus 2022

Welkom terug!

Nog een paar dagen en dan gaat de school weer open! We hopen dat iedereen genoten heeft van

een heerlijke vakantie. Alle juffen en meesters hebben de afgelopen week alweer hard gewerkt om

alles voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar. Wij hebben er weer zin in!

Brengen en halen

Wanneer u kinderen heeft in meerdere bouwen kunt u uw kinderen in de ochtend allemaal naar

binnen laten gaan via de middenbouwingang.

In de middag moeten de kinderen uit de onderbouw wel opgehaald worden bij de klas, de kinderen

uit de midden- en bovenbouw mogen zelf een uitgang kiezen.

Onderbouw

De kinderen worden nog steeds via de achterkant van de klassen gebracht. De leerkrachten staan

in de klas en u kunt uw kind tot aan de deur brengen.

De ouders van de kinderen (1 ouder per kind) die aan het wennen zijn, of kinderen die nieuw zijn

omdat ze van een andere school komen, mogen de eerste week mee naar binnen. Dit geldt ook

voor kinderen die net 4 jaar zijn geworden.Dit kan voor alle drie de klassen tussen 8:15 en 8:30

uur.

In de middag mag u vanaf 14:00 uur het schoolplein op komen en uw kind ophalen bij de deur

van de klas.



Middenbouw

De kinderen van de middenbouw kunnen tussen 8:15 en 8:30 uur zelfstandig naar hun eigen klas

lopen.

De ouders van de nieuwe kinderen (1 ouder per kind) in de middenbouw mogen de eerste week

meelopen tot aan de klas.

In de middag om 14:00 uur lopen de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten.

Wanneer u toestemming geeft aan de leerkracht, mag uw kind in de middenbouw zelfstandig het

plein verlaten.

Bovenbouw

De kinderen van de bovenbouw gaan via het bovenbouwplein en via de rode deur naar binnen

tussen 8:15 en 8:30 uur.

De ouders van de nieuwe kinderen (1 ouder per kind) in de bovenbouw mogen de eerste week

mee naar de klas lopen.

In de middag, om 14.00 uur, lopen de kinderen zelfstandig naar buiten. Als u nog iets aan de

leerkracht wilt vragen, kunt u gewoon om 14:05 uur de school in lopen en naar de klas van uw

kind gaan.

Wanneer u een dringende mededeling heeft voor de leerkracht kunt u meelopen tot de

klas.

Nieuwe schoolnaam

Het afgelopen jaar hebben we gevraagd om mee te denken over een nieuwe naam voor de school.

Het team heeft daar ook hard over nagedacht. We willen u maandag 22 augustus om 13.30 uur

allemaal uitnodigen op het schoolplein van de middenbouw zodat wij de nieuwe naam kunnen

onthullen!

Informatieavond

In de tweede schoolweek is er in iedere klas een informatieavond.

Voor alle ouders is het zeer raadzaam om deze avond bij te wonen, zeker voor de ouders van de

kinderen die in een nieuwe bouw zitten.

Op deze avond krijgt u een impressie van een schooldag en een overzicht van wat er in een jaar

gedaan wordt. Wij geven de ouders onder andere uitleg over de werkbladen, planning, het

kosmisch onderwijs en de montessori materialen, de leesmethode, het maken van werkstukken,

de werkweek, enzovoort.

Helaas is het nog niet mogelijk om met alle ouders tegelijk in een lokaal aanwezig te zijn. We

kunnen geen 30 ouders op 1,5 meter in het lokaal kwijt. Daarom hebben we er voor gekozen om

in ieder geval de ouders (1 ouder per kind) van de nieuwe kinderen in de midden- en bovenbouw



fysiek uit te nodigen. Wanneer er ouders verhinderd zijn zullen we u volgende week in een aparte

e-mail laten weten hoe de andere ouders de informatie krijgen (via e-mail of online).

De onderbouwgroepen zijn nu nog niet zo groot. Hier kunnen we wel van elk kind één ouder

ontvangen.

Houd de volgende datum en tijd vrij:

OBD dinsdag 30 augustus van 19:30 tot 20:30 uur

OBE en OBF dinsdag 30 augustus van 19:00 tot 20:00 uur

MBD,MBE, MBF dinsdag 30 augustus van 19:00 tot 20:00 uur

BBD, BBE, BBF dinsdag 30 augustus van 19:30 tot 20:30 uur

Bericht uit de onderbouw

Fijn dat alle kinderen weer komen! De klassen zijn weer ingericht en de leerkrachten hebben er zin

in! Wilt u de volgende spullen op de eerste dag meegeven aan uw kind:

- sloffen voor in de klas

- een (klein) plantje

- gymkleding in een gymtas

- een setje schone kleren in een plastic tas

- een extra tasje, om werkjes mee naar huis te kunnen nemen

- een klein voorwerp (bijvoorbeeld foto of souvenirtje) om iets over de vakantie te vertellen

in de klas

Biebboek

De kinderen hebben voor de vakantie de leesboeken uit de schoolbieb in moeten leveren.

Wilt u uw kind in de middenbouw en bovenbouw een leesboek meegeven voor de eerste

schoolweek? Niet alle kinderen kunnen tegelijk in de eerste week naar de schoolbieb. Alvast

bedankt!

Luizencontrole

Dringend verzoek: controleer uw kind(eren) op luizen voordat ze weer naar school komen.

De luizenouders zullen pas later in het jaar weer alle klassen komen controleren.

Alvast bedankt!



Nieuwe gezichten

Dit jaar starten er twee nieuwe leerkrachten op onze school in de middenbouw! Hieronder stellen

ze zich alvast kort voor:

Leander in MBF

Mijn naam is Leander en ik ben dit jaar nieuw in de middenbouw! Na een fijne vakantie met vrouw

en zoontje (1 jaar) in Frankrijk en even lekker er uit te zijn geweest ga ik met Rune duo'en in MBF.

Mijn hobby's zijn sporten (volleyballen, hardlopen, wielrennen), gamen en lekker erop uit met het

gezinnetje. We kregen afgelopen vrijdag overigens de sleutel van ons nieuwe huisje in Tanthof en

we zijn de komende tijd lekker bezig om ons nieuwe huisje echt van ons te maken; verfje,

behangetje, meubeltjes zoeken. In onderwijs hou ik van praten, sparren en bouwen aan mooi

onderwijs voor alle kinderen. Samen met de kinderen een fijne klas inrichten met inspraak,

keuzevrijheid en vertrouwen op elkaar. We zien elkaar op het schoolplein!

Natasja in MBE

Mijn naam is Natasja en ben 42 jaar. Ik woon samen met mijn zoontje DJ (7 jaar) en onze

konijntjes Fifo en Fluffy in Rijswijk. Ik hou van thee, dieren (behalve wespen en muggen) en lekker

bezig te zijn in de natuur: zoals wandelen, tuinieren of mediteren. Daarnaast vind ik het leuk om

uitstapjes te maken en nieuwe plekken te ontdekken.

Ik begin dit jaar als zij-instromer op deze leuke school. Ik heb er zin in om samen met Annemarie

en de middenbouw E er een leuk schooljaar van te maken! En hoop dat we samen een mooie

toekomst tegemoet gaan.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 ma 24-4-3 vr 5-5-2023 202

Vakantie week

Herfstvakantie 43 22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie 52 t/m 1 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie 9 25 februari t/m 5 maart 2023

Goede vrijdag en Pasen 15-16 7 t/m 9 april

Meivakantie 18 + 19 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart 21 18 mei + 19 mei

2e Pinksterdag 23 29 mei

Zomervakantie 28 t/m 33 8 juli t/m 20 augustus 2023



Studiedagen en administratiedagen

De school organiseert een aantal studiedagen per jaar om de deskundigheid van het team

te vergroten. Alle kinderen zijn vrij op een studiedag.

Op administratiedagen werken de leerkrachten aan de administratie van de groep.

Ze analyseren onder andere de toetsen, bereiden de gesprekken met ouders voor, schrijven

handelingsplannen voor individuele kinderen. De leerkrachten kunnen deze dagen zelf invulling

geven aan hun administratieve werkzaamheden. De kinderen zijn ook op deze dagen vrij.

Studiedagen & administratiedagen komend schooljaar (de kinderen zijn deze dagen vrij)

● maandag 31 oktober 2022

● donderdag 17 november 2022

● dinsdag 6 december 2022

● vrijdag 24 februari 2023

● woensdag 17 mei 2023

● dinsdag 30 mei 2023

● woensdag 14 juni 2023

Margedag

Per schooljaar is er één margedag beschikbaar. Deze dag kan ingezet worden voor calamiteiten

zoals ijsvrij, wateroverlast, etcetera. Wanneer deze dag gedurende het schooljaar niet gebruikt

wordt, hebben de kinderen vrij op:

● vrijdag 7 juli 2023

Dan begint de zomervakantie dus een dagje eerder!

Dit wordt in de één na laatste nieuwsbrief gecommuniceerd.

Zet het allemaal alvast in uw agenda zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

werkweek bovenbouw Ameland

Op 27 september t/m vrijdag 30 september gaat de bovenbouw op werkweek naar Ameland. We

zullen hier ook op de informatieavond aandacht aan besteden.

U krijgt binnenkort een mail met een betalingsverzoek. Uw kind krijgt binnenkort een paklijst mee

naar huis, zodat u weet wat handig is om in te pakken. Daarin staat ook het globale programma,

de vertrek- en aankomsttijden van de bus en andere nuttige mededelingen.

In week voordat we vertrekken krijgen de kinderen te horen wie er in hun activiteitengroepje zit
en met wie ze op de slaapkamer liggen.

Van de volgende ouders staat vast dat ze meegaan:

Vincent (vader van Bram), Tibor (vader van Luka), Nils (vader van Flynn), Leontine (moeder

Emelie), Martine (moeder van Ties), Carolina (moeder van Sarah), Melvin (vader van Rayano),



Marius (vader van Jens), Barbara (moeder van Fee), Arie (vader van Coen), Danielle (moeder van

Tijl), Simon (vader van Madou) en Selina (moeder van Kay). Vanuit het team gaan Irem, Janneke,

Krista, Maroussia en Vincent mee.

Voor bovengenoemde ouders is er een informatieavond op dinsdag 30 augustus van 18.15 tot

19.15 in bovenbouw F, ingang via bovenbouwplein.

Opgeven voor werkweekbegeleiding 2023 - 2024.
De kinderen in de bovenbouw gaan ieder jaar aan het begin van het schooljaar 4 dagen op
werkweek. Ieder jaar is de werkweek één van de hoogtepunten voor zowel leerlingen als
leerkrachten. Om op een leuke en verantwoorde manier vier dagen met elkaar weg te kunnen
gaan, hebben we veel hulp van ouders nodig.
We vragen in ieder geval ouders die al eerder mee zijn geweest. Dat heeft als voordeel dat er dan
ouders meegaan die van de hoed en de rand weten. Maar we vinden de doorstroom van
hulpouders, voor zowel de kinderen, ouders en de leerkrachten, ook erg belangrijk. We willen op
deze manier voorkomen dat een te grote groep ervaren hulpouders ons in één keer gaat verlaten.

Hebt u zin om een groepje leerlingen te begeleiden, spelletjes met ze te spelen, mee te doen met
de activiteiten, pleisters te plakken, te koken en wanneer de tijd het toe laat een kopje koffie te
drinken om bij te komen, dan kunt u bij aanvang van het schooljaar aangeven bij de leerkracht
van uw kind dat u mee wilt op werkweek. Deze aanvraag geeft geen garantie dat u ook mee wordt
gevraagd.
Het werkweek team wordt in de periode tussen november en april samengesteld door de
leerkrachten van de bovenbouw voor het jaar erop. In mei wordt in de nieuwsbrief
gecommuniceerd welke ouders er mee gaan op de werkweek.

Ouders van kinderen uit de huidige groep 5 t/m groep 7 kunnen zich opgeven voor
werkweekbegeleiding van schooljaar 2023- 2024. Wilt u zich aanmelden dan kan dat tot november
2022.
We gaan in schooljaar 2023-2024 op werkweek van maandag 25 september tot en met
donderdag 28 september. Mocht u als ouder een groepje willen begeleiden en 4 dagen mee willen
op de werkweek stuur dan een e-mail naar de leerkracht van uw kind. Ook graag een mail sturen
als u zich al eerder mondeling heeft opgegeven.

Vacature Ouderraad

De ouderraad komt vijf avonden per jaar bij elkaar om met de directie en de

medezeggenschapsraad in gesprek te gaan over van alles wat er speelt in en om de school. We

bespreken onderwerpen die leven onder ouders van de onder-, midden- en bovenbouw. Het beleid

van de school, de nieuwbouw of andere plannen die het team heeft, komen ook aan de orde.

Daarnaast regelen we een aantal activiteiten op school en dragen we zorg voor de bibliotheek. We

beheren de ouderbijdrage en besteden die in overleg aan zinvolle activiteiten.

Om de ouderraad te versterken zijn we op zoek naar nieuwe leden!

Hieronder beschrijven de huidige leden van de ouderraad wat hen motiveert om zich in te zetten.

Herkent u zich hierin? Overweeg dan om ook lid van de ouderraad te worden. Stuur een mailtje

naar karenvsc@hotmail.com



"Hoe leuk is het om als “mensen-mens” dicht bij school en dus bij de leerlingen, ouders en

docenten te staan?! Dit doe ik al jaren met heel veel plezier. Organiseren van projectafsluitingen,

feest- en sportdagen, versieren voor de feestdagen, dit alles samen met de hulp van de ouders.

Het zorgt voor leuke (nieuwe) contacten en verbondenheid met school. En het is natuurlijk altijd

gezellig!"

“Ik vind het heel fijn om betrokken te zijn bij wat er leeft op school en te kunnen meedenken en

helpen waar nodig. Ook is het erg leuk om op deze manier met andere ouders en leraren samen te

werken!”

“Een beter begrip hebben van de werkwijze en organisatie van de schoolomgeving van uw kind”

“Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij school en te weten wat er speelt. Ik denk ook graag mee

over hoe we dingen voor kinderen, ouders en leerkrachten leuker en beter kunnen maken. Ik ben

trots op onze school en ben blij dat ik daaraan mag bijdragen”.

“Als ouder heb je het in de gesprekken met leerkrachten vooral over je eigen kind. Ik vind het heel

zinvol om daarnaast op een constructieve manier te praten met elkaar over wat voor alle

leerkrachten, leerlingen en ouders belangrijk is.”

Informatie van de rijksoverheid - corona

Coronaregels in het onderwijs

Op school volgt iedereen de adviezen tegen verspreiding van corona. Verder gelden op school de

volgende regels.

● Klachten die passen bij corona: blijf thuis en doe een zelftest

● Heeft een leerling of medewerker klachten die passen bij het coronavirus? Dan doen zij het

volgende:

● De leerling of medewerker blijft thuis.

● De leerling of medewerker doet een zelftest. Zij krijgen gratis zelftesten via de school.

● Is de uitslag van de zelftest positief? Dan blijven zij thuis.

● Bij een negatieve testuitslag mag de leerling of medewerker naar school.

Corona-beslisboom kinderopvang en basisschool.

De actuele versie van de beslisboom voor alle leeftijden is van 7 juli 2022. De beslisboom is van

toepassing op de kinderdagopvang, gastouderopvang, op de bso en in het basisonderwijs.

https://www.boink.info/beslisboom

Bij de middenbouwingang en in de klassen zijn zelftesten beschikbaar voor alle

kinderen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.boink.info/stream/beslisboom-0-jaar-tm-groep-8-boink-ajn-rivm.pdf
https://www.boink.info/beslisboom

