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Informatie / data







woensdag 28 augustus: 8.30 – 9.00 uur inloop ochtend
week van 26 t/m 30 augustus: inschrijven voor ouder-kindleerkracht gesprekken
week van 2 t/m 6 september: ouder-kind-leerkracht gesprekken
donderdag 5 september: informatie avond ouders groep 8 leerlingen
25, 26, 27 september: kamp groep 8
vrijdag 18 oktober: afsluiting Gouden Weken en Kinderboekenweek

Nieuws
Aan het begin van de vakantie kregen we het bericht dat juffrouw Marion en haar
man en zoontje de trotse ouders en grote broer zijn geworden van hun dochter
en zusje Tess.
Afgelopen weekend kregen we tevens het bericht dat juffrouw Cindy en haar
man de trotse ouders zijn geworden van hun zoontje Melle.
We wensen hun allen heel veel geluk en gezondheid toe!
Helaas hebben we in de vakantie ook verdrietig nieuws ontvangen. Op vrijdag
9 augustus is Inge Dieperink, de moeder van Gertjan uit groep 1, overleden.
Woorden schieten te kort…..
We wensen Gertjan en zijn vader heel veel sterkte om dit verlies te kunnen
dragen.
Start van het nieuwe schooljaar
We zijn weer begonnen! Alle kinderen werden bij binnenkomst door de
leerkrachten ‘afgestoft’. De vakantie eraf en fris het nieuwe schooljaar in. Daarna
konden de kinderen via de blauwe loper met de trampoline
het nieuwe schooljaar inspringen. We hopen dat iedereen
klaar is om er samen een mooi schooljaar van te maken.

Inloop ochtend
Aanstaande woensdag, 28 augustus, kunt u van 8.30 uur tot 9.00 uur een kijkje
komen nemen in de groep van uw kind(eren). De kinderen kunnen u dan laten
wat ze in de nieuwe groep doen, waar ze zitten en wat ze allemaal aan boeken
en speel-leermaterialen in de groep hebben. Vervolgens bent u uitgenodigd om
een kopje koffie of thee te komen drinken en met elkaar even na te praten en
tevens kennis te maken met Marion Kaaks, onze schoolmaatschappelijk
werkster.

Kind-ouder-leerkracht gesprekken
In de tweede week, de week van 2 tot en met 6 september, zijn er voor alle
kinderen en hun ouders ‘kind-ouder-leerkracht gesprekken’. Deze gesprekken
zijn bedoelt om kennis te maken met elkaar en wederzijdse verwachtingen te
bespreken. De kinderen van groep 2 tot en met 8 zijn bij deze gesprekken
aanwezig. De ervaring heeft geleerd dat het voor de kinderen uit groep 1 nog
niet zinvol is om hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens de eerste schoolweek hangen de inschrijfformulieren in de gang klaar.
Voor de ouders van groep 8 zal er nog wel een aparte informatie avond zijn,
gezien de stap naar het voortgezet onderwijs. Deze avond zal gehouden worden
op donderdag 5 september om 19.30 uur. Deze ouders krijgen hiervoor
nog een aparte uitnodiging.

Pauze
Al een aantal jaren gebruiken kinderen tijdens de grote pauze een theedoek
tijdens het eten. Het idee hierachter is om deze theedoek op hun tafel te leggen
en daarop te eten en te drinken. Hierdoor blijven de tafels schoon en kan er na
de pauze weer aan gewerkt worden.
Alle kinderen hebben een theedoek van school gekregen. Uiteraard moet deze
ook wel eens gewassen worden. Er kan dan gerust een andere theedoek
meegegeven worden.
We zouden het heel prettig vinden als alle kinderen dagelijks een theedoek bij
zich hebben. Dat scheelt veel kruimels, vlekken en geplak.
Hulp bij het buitenspelen
Gelukkig hebben zich weer voldoende ouders opgegeven om te assisteren tijdens
de grote pauze. Het is gelukt om een rooster op te stellen waarbij bijna iedere
dag minimaal één ouder aanwezig is. Door deze inzet is het mogelijk geen
ouderbijdrage te hoeven vragen voor toezicht tijdens de pauze. Dit is geweldig
en redelijk uniek!
We merken wel dat het aantal hulpouders drastisch terugloopt. We hopen dan
ook van uw hulp gebruik te kunnen blijven maken, zodat we deze vorm nog een
tijd lang in stand kunnen houden.
Jaarkalender
Zoals gebruikelijk staat de kalender voor schooljaar 2019 – 2020 binnenkort
weer op de website. Hier kunt u alle belangrijke data vinden, evenals in de
schoolgids die ook op de site staat.
Mocht u graag een papieren versie van de kalender willen, dan kunt u dat
doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.
Kamp groep 8
Op woensdag 25 september gaat groep 8 op kamp. De locatie is de Langenberg
in Rijssen. Vrijdag 27 september komen ze weer terug. Meer informatie volgt
nog.

Gezamenlijke Pluspilot Holthuizen en Dr. Ariëns
Afgelopen schooljaar was er een gezamenlijke pluspilot van de basisscholen
Holthuizen en Dr. Ariëns. Wij hebben ervaren (en terug mogen horen) dat de
kinderen mooie ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Het was een mooie stap
voor onze scholen. Dit schooljaar gaan we die stap verder uitbreiden, we spreken
dan ook niet langer van een pilot! Er zal aanbod blijven voor plusgroepen. We
wisselen blokken af waarin de onderbouw en de bovenbouw om de beurt lessen
volgen bij juf Rian. Kinderen die mee gaan draaien in dit aanbod krijgen tijdig
bericht. Daarnaast zullen we vooral ook onderzoeken hoe we in de klassen meer
tegemoet kunnen komen aan de ‘plusleerlingen’ en hoe we deze kinderen nog
beter in beeld krijgen.
Een nieuw schooljaar vol mogelijkheden.

