
Schooljaar 2018/2019 

Het nieuwe schooljaar 

is alweer in volle 

gang. Iedereen is 

weer met veel en-

thousiasme begon-

nen. We gaan er met 

z’n allen een mooi 

jaar van maken!! 

 

Groepen: 

We zijn dit jaar gestart 

met de volgende 

groepen: 

Onderbouw: 

Flamingo 4-6 jaar 

Fuut 4-6 jaar 

Pauw 6-8 jaar 

Middenbouw: 

Kraanvogel 8-10 jaar 

Pelikaan 8-10 jaar 

Bovenbouw: 

Albatros 10-12 jaar 

Toekan 10-12 jaar 

Ondersteuningsgroep: 

Beo 4-8 jaar 

Papegaai 8-12 jaar 

 

Personeel 

Met ingang van dit 

schooljaar zijn er 3 

nieuwe medewerkers 

gestart. Juf Maroesja is 

als leerkracht begon-

nen in groep Fuut. Juf 

Estelle is onderwijsas-

sistent in groep Kraan-

vogel (maandag t/m 

woensdag) en groep 

Pelikaan (donderdag 

en vrijdag). Juf Jac-

queline is onderwijsas-

sistent in groep Pauw, 

behalve op dinsdag– 

en donderdagoch-

tend, dan staat Juf 

Esther bij Pauw. Zij zal 

ook muziekles geven. Zij 

is er tijdelijk omdat ze 

aan het re-integreren is. 

Juf Patricia van groep 

Papegaai wordt op 24 

september geopereerd 

aan haar heup. Zij zal 

geruime tijd afwezig zijn. 

Er wordt voor vervanging 

gezorgd. 

Juf Ishani en juf Yesil zijn 

aan het re-integreren, zij 

zijn hun werkzaamheden 

langzaam aan het op-

bouwen. 

De onderwijsassistenten 

volgen dit schooljaar 

een opleiding tot leer-

krachtondersteuner. Zij 

kunnen na het volgen 

van deze opleiding nog 

beter en gerichter hun 

werk doen en de leer-

krachten bijstaan. 

Ook zijn er weer een 

aantal stagiaires gestart 

in de klassen en op de 

administratie. 

 

Taxivervoer 

Veel van de leerlingen 

worden met taxibusjes 

naar school gebracht. 

Dit loopt allemaal nog 

niet zoals gewenst. Veel 

kinderen komen hierdoor 

te laat op school. Geeft 

u het aan bij school én 

het taxivervoer als het 

niet gebeurt zoals zou 

moeten. Wij houden het 

in de gaten en hebben 

wekelijks contact met 

Trafficon. Zorgt u ervoor 

dat uw kind op tijd klaar 

staat? 

 

Kom in de Klas 

11 oktober is er weer Kom 

in de Klas. De ouders kun-

nen dan een kijkje nemen 

in de klas van hun kind. Zij 

zullen hier nader over geïn-

formeerd worden. 

  

Fietsen op school 

Van 1 t/m 12 oktober krij-

gen we weer alle soorten 

en maten fietsen op 

school, zodat de kinderen 

leren fietsen. Dit gebeurt 

op het Grote Plein tijdens 

de gymlessen en andere 

momenten.  

 

Vrije dagen 

Woensdag 12 september 

staakt het personeel van 

onze school. De school is 

deze dag gesloten. Wel zal 

in de middag de naschool-

se opvang gewoon door-

gaan. De opvang heeft 

alle ouders geïnformeerd.  

Maandag 17 september is 

er een studiedag. De leer-

krachten van het SO en 

het VSO kunnen zich in-

schrijven voor verschillende 

workshops op ICT-gebied. 

De leerlingen zijn deze dag 

vrij. 

Dinsdag 18 september is 

het Prinsjesdag. Ook dan 

zijn de leerlingen vrij. 

 

 

 

. 

                            Z.O.Z. 
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Belangrijke data 

 

10 t/m 14 september 

Omgekeerde ouder-

gesprekken 

 

12 september 

Staking; school geslo-

ten 

 

17 september 

Studiedag; alle kin-

deren vrij 

 

18 september 

Prinsjesdag: alle kin-

deren vrij 

 

19 september 

Open dag Johan Cruijff 

Foundation 

 

26 september 

Informatie-avond bo-

venbouwklas 

 

22 t/m 26 oktober 

Herfstvakantie 
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Schooljaar 2018/2019 

Vervolg 

 

Thema 

We zijn dit schooljaar 

begonnen met het 

thema (hoe kan het 

ook anders) “Weer 

naar school”.  

19 september gaat 

het nieuwe thema 

“Familie en vrienden” 

in. De versiering in de 

school wordt per the-

ma aangepast. 

 

Sport-activiteiten 

19 september gaan 

de kinderen van de 

midden– en boven-

bouw naar de open 

dag van de Johan 

Cruijff Foundation. Zij 

zullen in Amsterdam 

mee doen aan ver-

schillende sport– en 

spelactiviteiten. 

Ouders van deze kin-

deren krijgen hierover 

een brief. 

 

Overige activiteiten 

In de week van 10 t/m 

14 september vinden 

weer de omgekeerde 

o u d e r g e s p r e k k e n 

plaats. Deze gesprek-

ken zijn belangrijk voor 

de leerkracht om uw 

kind goed te kunnen 

leren kennen. Voor u 

als ouder is het een 

gelegenheid om ken-

nis te maken met de 

leerkracht. Als het 

goed is heeft ieder-

een een uitnodiging ge-

kregen en een afspraak 

gemaakt. Zo niet, dan 

kunt u deze uitnodiging 

spoedig verwachten. 

Tijdens de omgekeerde 

oudergesprekken kunt u 

meteen checken of wij 

nog de juiste contactge-

gevens van u hebben. 

Heeft u nog geen toe-

stemmingsformulier voor 

gebruik van beeldmate-

riaal ingevuld? Dan kunt 

u dit ook gelijk doen bij  

uw gesprek. 

Op 26 september is er 

een ouderavond voor 

de bovenbouw. Ook 

hiervoor zal nog een uit-

nodiging volgen. 

Op 25 september en 1 

oktober gaan de mid-

den– en bovenbouw-

groepen naar het Hof 

van Wouw voor Smaak-

lessen. De ouders krijgen 

hier nog een brief over. 

 

Fysiotherapie 

Op dinsdag en donder-

dag wordt er kinderfysio-

therapie gegeven op 

school aan de kinderen 

die dit nodig hebben. 

Op dinsdag is meester 

Wessel er en op donder-

dag wordt hij vergezeld 

door juf Charlotte. 

 

Logopedie 

Juf Iris zal onze school 

helaas gaan verlaten. Zij 

is aanstaande vrijdag 

voor het laatst. Wij wen-

sen haar  veel succes en 

plezier bij haar nieuwe 

baan! In november zal 

haar opvolgster starten. 

 

Maatschappelijk werk 

Op maandag en dinsdag 

is juf Marleen van School 

Maatschappelijk Werk op 

onze school aanwezig. U 

kunt indien gewenst een 

afspraak met haar maken. 

Zij is te bereiken op 06 5118 

2697 of m.moel@idvs.nl.  

 

Naschoolse opvang 

Op woensdagmiddag is er 

in onze school naschoolse 

opvang. Er zijn nog een 

aantal plekken. Als u infor-

matie wilt over de opvang 

of uw kind wilt aanmelden, 

kunt u dat doen via 070 

4470577. 

 

Nieuwe rekenmethode 

Donderdag 13 september 

krijgen de leerkrachten 

een scholing over de nieu-

we rekenmethode. 

We hopen daar dit school-

jaar volledig mee aan de 

slag te kunnen. 

 

Kalender 

Als het goed is hebben alle 

ouders inmiddels de 

schoolkalender ontvan-

gen. Bewaar deze goed. 

Op deze kalender staan 

alle belangrijke data en op 

de achterzijde ook belang-

rijke telefoonnummers. En 

natuurlijk hebben we er 

weer leuke foto’s op gezet. 
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Kinderboekenweek 

Van 4 t/m 15 oktober is 

er weer Kinderboeken-

week. Natuurlijk zal on-

ze school hier de nodi-

ge tijd en aandacht 

aan besteden. 

 

Schilderwerkzaamhe-

den 

In de zomervakantie is 

er druk gewerkt aan de 

buitenkant van de 

school. Houtrot is aan-

gepakt en alles is weer 

in de verf gezet. Helaas 

was er meer werk dan 

voorzien en waren de 

schilders niet klaar toen 

de school weer begon. 

Zij zijn hard bezig alles 

alsnog zo snel en goed 

mogelijk te verven. Het 

is met enige overlast 

gepaard gegaan, 

maar het resultaat mag 

er zijn en we kunnen 

met een gerust hart de 

herfst en winter tege-

moet zien. 

 

Brandalarm 

In de zomervakantie is 

er een nieuwe brand-

meldinstallatie ge-

plaatst. In iedere klas 

en ruimte hangt een 

nieuwe melder, zodat 

het brandalarm goed 

te horen is in de hele 

school. 
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