Lay out nieuwsbrief
Ieder jaar krijgt de nieuwsbrief een nieuwe lay out. Rechtsboven staat dit jaar een boom,
symbool voor wat wij belangrijk vinden; het kind, de ouders en de leerkracht (3 takken) slaan de
handen (bladeren) ineen voor de belangen van het kind. Het kind staat centraal.

De start van het nieuwe scho
 oljaar
Wij hopen dat iedereen dit schooljaar weer gezond en uitgerust kan gaan starten.
Samen met het team zijn we afgelopen week met twee studiedagen gestart om afspraken te
maken, voorbereidingen te treffen, klassen gezellig maken etc. om de leerlingen weer goed te
kunnen ontvangen en een fijne start te maken in het nieuwe schooljaar.
We hebben er weer veel zin in. Afgelopen week zijn er in de verschillende klaslokalen nieuwe
digiborden opgehangen en er zijn weer een aantal chromebooks bijgekomen.
Een fijn begin van het nieuwe schooljaar.
Groep 5/6a
Christine Gunning had gehoopt weer optimaal te kunnen beginnen op dinsdag in groep 5/6a.
Helaas is gebleken, in samenspraak met de bedrijfsarts, dat zij fysiek nog niet helemaal
hersteld is van de heupoperaties.
Christine zal wel ondersteunende werkzaamheden verrichten binnen deze groep.
We vinden het fijn dat Bas Vos haar lesgevende taken op dinsdag voorlopig over zal nemen.
Bovenbouwplein
U heeft afgelopen tijd twee mails langs zien komen. In de eerste mail werd gevraagd om hulp
op 25 augustus en in de tweede mail hebben we de klusdag geannuleerd in verband met te
weinig aanmeldingen.
Inmiddels hebben zich twee vaders beschikbaar gesteld om een aantal zaken te plaatsen. Zij
zullen zelf nog wat ouders vragen om te helpen bij deze werkzaamheden.
Communicatie
Ieder schooljaar komen we weer op dit item terug en merken we dat het belangrijk blijft voor
zowel de ouders, leerlingen als voor de leerkrachten om dit beter te maken.
Wij gaan dit jaar starten met een ander communicatiemiddel. Het gaat hier over SchouderCom
(school-/ouder communicatie) en het is een manier om ouders nog beter te bereiken. Via deze
app kunnen de leerkrachten zaken zoals dagjes uit of het inplannen van gesprekken beter
organiseren en sneller met u communiceren.
We hebben besloten om dit de komende drie maanden uit te proberen. Als het goed werkt zal
dit helemaal voor vast binnen de school komen.
Dit communicatiemiddel is speciaal voor scholen ontwikkeld om de ouderbetrokkenheid te
stimuleren. U kunt de app op uw telefoon installeren, maar ook op een laptop of computer.

Op de informatieavonden zullen wij u hier ook over informeren.
Aangezien we hier zo snel mogelijk mee gaan starten zullen er geen groepsapps meer
aangemaakt worden binnen de groepen. Alles zal dan gebeuren via SchouderCom.
U krijgt de gewone mails nog wel via Parnassys.

Gym
Komend schooljaar wordt op dinsdag de gymles verzorgd door een vakleerkracht. Deze lessen
zijn zoals elk jaar in de zaal van de Ridderhof. Groep 8 begint om 8:30 uur met de les. De
kinderen kunnen om 8:20 uur naar binnen om zich om te kleden en te helpen met het
klaarzetten van materialen. Vervolgens volgen de andere groepen van hoog naar laag. De
kinderen lopen altijd met een leerkracht naar de zaal (behalve groep 8) en worden door de
eigen leerkracht weer mee naar school genomen. Alleen voor groep 3 eindigt de dag in de
gymzaal. Om 14:30 uur gaat de deur weer open en kunt u als ouder binnenkomen om te helpen
met het opruimen van de zaal en het ophalen van uw kind. Wij stellen uw hulp zeer op prijs.
Gymkleren
Wanneer de kinderen geen gymkleren mee hebben, kunnen zij eigenlijk niet meedoen met de
les. De eerste twee keer kunnen ze in hun gewone kleren meedoen, de derde keer zitten ze
aan de kant. Onder gymkleren wordt verstaan een sportbroek en shirt/hemd of een gympakje
en zaalschoenen. Wanneer de kinderen bij mooi weer buiten gymmen, hoeft daar geen aparte
kleding voor meegenomen te worden. Wel is het verstandig om niet op slippers mee te doen.
Als uw kind een blessure heeft en hierdoor niet mee kan gymmen of minder mag belasten,
ontvangen we daar graag van u een bericht over.
Gymschoenen
Komend schooljaar willen wij graag een verzameling maken van oude gymschoenen. Hierbij
zijn wij op zoek naar van elke maat één of twee paar schoenen, zodat een kind ze een keer kan
lenen. Zonder passende schoenen kan uw kind helaas niet meedoen met de les. Een paar
leenschoenen kan dan goed van pas komen om toch nog mee te kunnen doen. Dus heeft u nog
een paar te kleine gymschoenen staan, dan kunt u deze met uw kind mee naar de gymles
geven. In de nieuwsbrief zal verschijnen wanneer er voldoende van een maat beschikbaar zijn.
Alvast bedankt voor uw hulp.
Zwemmen
Vanaf groep 5 wordt het zwembad gebruikt voor een aantal gymlessen. Tijdens de ouderavond
moet u op een formulier bij de leerkracht aangeven of uw kind een zwemdiploma heeft en welke
diploma’s dit zijn. U kunt op dit formulier ook aangeven wanneer u niet wilt dat uw kind gaat
zwemmen tijdens schooltijd. Zonder de toestemming van u op dit formulier of wanneer uw kind
geen zwemdiploma heeft, mag uw kind niet mee naar het zwembad en wordt er gekeken naar
een andere mogelijkheid om de gymtijd in te halen.
Fruitdagen
Op woensdag, donderdag en vrijdag hebben wij ook dit schooljaar weer fruitdagen. Hierbij mag
(gedroogd) fruit, groente of (een handje) noten. Daarnaast hopen wij ook dit jaar weer te worden
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ingeloot voor het schoolfruit, waardoor uw kind tussen de herfstvakantie en de meivakantie
verschillende soorten groente en fruit krijgt.
Gezonde school
Afgelopen jaar hebben wij gewerkt aan het worden van een ‘gezonde school’. Hiervoor is onder
andere besloten om de fruitdagen te behouden op de woensdag, donderdag en vrijdag.
Daarnaast zijn er een aantal afspraken gemaakt.
-

-

Een kind mag altijd een flesje water bij zijn tafel hebben en mag deze onbeperkt
bijvullen.
Tussen de middag wordt er een gezonde lunch genuttigd (geen snoep, cake, frisdrank,
etc.).
Traktaties proberen wij klein en niet te calorierijk te houden. Voorbeelden van gezonde
en kleine traktaties kunt u vinden op www.gezondtrakteren.nl en op w
 ww.eetgroente.nl.
Als u voor de leerkrachten wilt trakteren zien wij graag een gezonde, kleine traktatie.
Elke groep heeft minimaal drie lessen omtrent gezonde voeding per schooljaar. Vanaf
groep 5 wordt ook deelgenomen aan ‘de week van de pauzehap’.
Wanneer uw kind een ‘ongezonde’ lunch of pauzehap mee heeft, wordt u hiervan op de
hoogte gesteld.

U kunt altijd bij uw groepsleerkracht terecht voor specifieke afspraken of vragen. Voor een
compleet beeld van het beleid, kunt u terecht op onze website bij informatie en dan ‘gezonde
school’.

Mijn oma weet verhalen
Mijn oma weet verhalen
van heel erg lang terug.
En als ze die vertellen wil,
gaat dat niet zo vlug.
Maar op de televisie
is soms een grappig spel
dat ik niet zo goed volgen kan:
dat gaat weer veel te snel.
En dus houd ik van boeken,
mooie boeken, lekker dik.
Want boeken, die gaan altijd
precies zo vlug als ik.
Hans Kuyper
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