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Een goede start voor de leerkrachten  

Vorige week ging het nieuwe schooljaar al van start voor het 
team. De leerkrachten waren op school om alle praktische zaken 
voor te bereiden, zodat de kinderen afgelopen maandag konden 
starten in een gezellig lokaal waarin alles op orde was. Maar er 
waren ook bijeenkomsten over de inhoudelijke aspecten van ons 
onderwijs.  
We spraken over de nieuwe wereldoriëntatie- methode Faqta, we 
deelden ervaringen met onze rekenmethode Getal en ruimte en 
maakten afspraken voor het gebruik daarvan in het komende 
schooljaar. Ook was er een opfrismoment van Kwink, onze 
methode voor sociaal-emotioneel leren.   
 

 

Een goede start voor de kinderen  

Maandagmoren werden de kinderen muzikaal welkom geheten 
door DJ Chaz. Hij is een oud-leerling en vond het leuk om op deze 
manier een feestelijke start van het schooljaar te verzorgen. En 
dat viel bij iedereen in de smaak!  
Als klap op de vuurpijl kregen de kinderen ook nog een ijsje in de 
pauze. Veel leuker dan dit kan een eerste schooldag niet worden, 
vonden veel kinderen…..! 
  

Inloop 30 augustus  

Op 30 augustus is er in alle groepen vanaf 8:20u. inloop. Bij de 
kleuters en groep 3 kunt u uw kind in de groep brengen. In de 
groepen 3 t/m 8 kunt u samen met uw kind ook het werk dat de 
eerste dagen van dit nieuwe schooljaar gemaakt is, bekijken.  
 

 

Infoavond  

Op 7 september is er de infoavond, waarin we u uitnodigen in de 
groep van uw kind om groepspecifieke informatie te krijgen over 
het komende schooljaar. 
 

 

Afstemmingsgesprekken  

Op 13 en 14 september zijn de afstemmingsgesprekken. Deze 
gesprekken zijn bedoeld om elkaar (ouders, kind, leerkrachten) 
beter te leren kennen. Ook wordt besproken hoe de eerste 
schoolweken zijn ervaren en kunnen wederzijdse verwachtingen 
worden uitgesproken.  

 

Nieuwsbrief  1, augustus 
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Voor de groepen 1 t/m 4 vinden de afstemmingsgesprekken 
plaats tussen de ouders en de leerkrachten. Bij de gesprekken 
voor de groepen 5 t/m 8 zijn ook de leerlingen aanwezig.  
De uitnodiging waarmee u een tijd kunt inplannen wordt 6 
september gestuurd. 
Elke leerling krijgt van tevoren van de leerkracht een ‘kind 
formulier’ mee. Het is fijn als de ouders dit samen met hun kind 
invullen 
Het is de bedoeling dat één week voordat het gesprek plaatsvindt, 
dit formulier ingeleverd wordt bij de leerkracht. 
 

 

KOELKASTLIJSTJE 
30 aug. 
2 sept. 
6 sept. 
7 sept. 
7 sept. 
8 sept. 
12 en 13 sept. 
13 en 14 sept. 
15 sept. 
23 sept. 
26 sept. 
29 sept. 
5 okt. 
5 t/m 16 okt. 
5 t/m 7 okt. 
7 okt. 

Inloop groepen 1 t/m 8 
Nieuwsbrief 2 
Uitnodiging Afstemmingsgesprekken 
Inloop groep 1 t/m 3 
Informatieavond 
In formatieochtend nieuwe, geïnteresseerde ouders 
Verkeersweek 1 
Afstemmingsgesprekken 
Inloop groep 1 t/m 3 
Inloop groep 1 t/m 3 
Lesvrije dag 
Inloop groep 1 t/m 3 
Inloop groep 1 t/m 3 
Kinderboekenweek 
Uitstapje groep 7 
Nieuwsbrief 3 

 


