Openbare Basisschool & Integraal Kindcentrum

Ontdek jezelf, groei samen

NIEUWSBRIEF 1
september 2018
Belangrijke data september
3 september: eerste schooldag
5 september: luizencontrole
10 september: start KiVa week
11 september: alg. ouderavond – informatie
18 - 21 september: kamp groep 7/8
24 september: inplannen ouder-kindleerkracht gesprekken
28 september: feestelijke afsluiting circus

KiVa week
KiVa komt uit het Fins en betekent “fijn”, zoals
onze school wil zijn voor haar leerlingen.
Vanaf 10 september krijgen de leerlingen
KiVa-lessen, waarin Je leren presenteren
centraal staat. Er worden complimenten
uitgedeeld, talenten van elkaar benoemd,
geheimen gedeeld, allemaal in diverse
spelvormen.
Vanaf maandag 10 september starten de KiValessen op school. Het ministerie van Onderwijs
raadt KiVa aan, omdat de kwaliteit in andere
landen al bewezen is. Het thema wordt
feestelijk afgesloten op vrijdagmiddag 28
september van 13.30 – 15.30 uur. Hoe?
Daarvoor wordt u natuurlijk uitgenodigd om
dat te komen zien!
Algemene ouderavond
De eerste lesdagen zijn alweer voorbij, maar
wat er nou precies in de klassen gebeurt, dat
kunt u allemaal beleven tijdens de workshops
bij verschillende leerkrachten. U heeft hier al
een aparte uitnodiging voor ontvangen. We
beginnen om 19.15 uur en eindigen de avond
om 20.40 uur. U bent van harte welkom!
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Schoolkamp groep 7/8
De week van 18 t/m 21 september zal het
vreemd ‘leeg’ zijn op school, omdat de
groepen 7 en 8 op schoolreis naar Zandvoort
gaan.
We wensen de leerlingen èn de begeleiders
heel veel plezier met elkaar en natuurlijk ook
vooral mooi weer!

Betaling schoolreisje vooraf
Hierbij een herinnering voor ouders van groep
7 en 8 die het schoolreisgeld en de
ouderbijdrage nog niet betaald hebben.
Denkt u er nog even aan? Het rek.nr:
NL89RABO 0126258600 o.v.v. naam leerling
en groep. Voor groep 7 /8 is het €80,- en de
overige leerlingen €50,-. Veel ouders hebben
het al overgemaakt, dat is heel fijn!
Muziek maakt school
De eerste lessen van dit bijzondere project
gaan vanaf 10 september weer van start. In de
onderbouw maken de leerlingen kennis met
de basis van muziek. In groep 5 en 6 komen dit
schooljaar de klarinetten en gitaren uit de
kast. Tevens verzorgt meester René van de
Pionier op woensdag bij ons muzieklessen aan
groep 1/ 2, 2/3 en 7 /8.
U zult de enthousiaste verhalen thuis krijgen
of misschien ook wel vernemen van kinderen
van onze collega-school De Pionier. In
samenwerking met FluXus en meester René
klinken de vrolijke noten in ons
schoolgebouw.
‘buitenloopouders’ gezocht
Wat fijn dat zich meteen een paar ouders
hebben gemeld na de oproep om tussen de
middag op het schoolplein buiten te lopen.
Aanmelden kan nog steeds, want het
buitenlopen gebeurt op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag. En ook ouders kunnen
wel eens ziek worden. Aanmelden kan bij
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juf Ivon (di,woe en vrij) of bij de leerkracht van
uw kind. Want tijdens het buitenspelen is het
fijn als je eigen vader of moeder erbij kan zijn!
En, o ja, daar staat ook nog een vergoeding
tegenover.
Uitgerust van start
Het schooljaar is nog jong en wij merken dat
de kinderen even moeten wennen aan vroeg
op staan. Om tot goede leerresultaten te
komen is het belangrijk dat uw kind voldoende
nachtrust krijgt. Onderzoeken omtrent brein
en leren wijzen uit dat een goede nachtrust
een positieve invloed heeft op de prestaties
op school. Een mooiere tip kunnen we u niet
geven.

Optimale lestijd
Wij vinden het belangrijk om dagelijks op tijd
met de lessen te beginnen en in de
bovenbouwgroepen lukt dit al heel goed. In de
onderbouwgroepen zien we nog dagelijks
ouders na 8.30 uur in de school of voor de
ramen. In de middenbouwgroepen komen
regelmatig leerlingen te laat binnen. Wij
hebben uw hulp nodig om de schooldag op
tijd te starten!

We luiden de bel een paar minuten voordat de les begint!

Gezocht: oplettende buurtbewoners die hart
voor ons schoolplein hebben
Het schoolplein van De Mei wordt door ‘Alle
Handen Samen’ weer netjes onderhouden.
Ook zouden wij iedere dag op een schoon
schoolplein willen spelen. Daarom is het van
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belang dat ons schoolplein vrij blijft van vuil,
honden en katten uitwerpselen. Alvast
hartelijk dank voor uw oplettendheid!

Luizencontrole
Wat zijn wij gelukkig met de hulpouders!
Mocht uw kind net de pech hebben dat het
luizen of neetjes heeft, dan laten wij u dit
(telefonisch) weten. Uw kind blijft gewoon op
school en een week later wordt de groep
waarin uw kind zit nogmaals bekeken. Hopelijk
kunnen wij hier samen tegen optreden.
Ouder-kind-leerkracht gesprekken
Om samen met u en uw kind in gesprek te
gaan worden er vanaf 24 september door de
leerkracht ouder-kind-leerkracht gesprekken
met u ingepland. Uw kind krijgt daarvoor een
gespreksformulier mee dat u thuis samen met
uw kind kunt invullen. Bij het gesprek heeft u
dit ‘praatformulier’ nodig en kunnen wij nog
beter inspelen op de behoeften van uw kind.
Voor de herfstvakantie zullen deze gesprekken
met u plaatsvinden.
Volgende nieuwbrief
Graag houden wij u zo goed mogelijk op de
hoogte.
Mogelijk
dat
er
nieuwe
ontwikkelingen zijn die tijdens het schrijven
van deze brief ons nog niet bekend waren. Wij
hopen dat u dat begrijpt en zullen u
vanzelfsprekend
bijtijds
voorzien
van
nieuwe/verse informatie! De volgende
nieuwsbrief verschijnt begin oktober maar dan
niet op papier (ons milieu is te kostbaar).
Hiervoor gaan wij de schoolpraat app
gebruiken. Daarom is het belangrijk dat u zich
heeft aangemeld. Wordt vervolgd.

