N i e u w s b r i e f
14 september 2018

K
Volgende informatie
De volgende nieuwsbrief zult u ontvangen op 14 september
2018.
Roken
We hebben in en rondom de school een rookverbod.
Wij vragen u daarom op het plein niet te roken.
Douchen
We hebben op school de regel dat alle leerlingen vanaf groep C
zich na de gymnastiekles douchen. Deze verplichting geldt in de
loop van dit schooljaar ook voor leerlingen van groep B.
SOS-formulier
Zou u, voor zover u dat nog niet hebt gedaan, het SOS-formulier
in willen vullen en weer aan uw kind mee willen geven?
Klasbord
Inmiddels zich al veel ouders zich aangemeld voor ‘Klasbord’.
We adviseren u om u aan te melden voor zowel de groep van uw
eigen zoon/dochter, als voor ‘Klasbord algemeen’.
De code dáárvan is VV2 4HP
Ouderavond.
Maandag 24 september is er een algemene ouderavond. U
ontvangt hierover nog nadere informatie. We hopen op een
goede opkomst te mogen rekenen.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van ouders om
diverse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het
schoolreisje te kunnen betalen. Deze bijdrage is dit schooljaar in
overleg met de MR gesteld op € 40,- . Daarvan is € 25,- voor het
jaarlijks terugkerend schoolreisje, van de resterende € 15,worden de overige activiteiten betaald. Aan het begin van het
schooljaar ontvangt u een factuur. Ook stellen we de kinderen,
middels een spaarkaart, in staat om voor de ouderbijdrage te
sparen. Hebt u een tweede kind op school dan betaalt u geen €
15,- maar € 10,- en in het geval er een derde kind op de
Ariënsschool zit, betaalt u daarvoor € 5,- Dit uiteraard naast de €
25,- voor het schoolreisje. over te maken op het volgende
bankrekeningnummer
NL08 SNSB 0960 7905 43
Vermeld dan a.u.b ook even de naam van uw kind(eren) en dat
het om de ouderbijdrage gaat.
(1 kind € 40,00; 2 kinderen € 75,00; 3 kinderen € 105,00)
Signaalverzuim
We zijn als school verplicht om het te laat komen en het ziek
zijn, van leerlingen bij te houden. Er zijn hiervoor door de
gemeente (Leerplicht) richtlijnen opgesteld waar wij ons als
school aan moeten houden

Kinderen op de speelplaats
’s Ochtends vóór 08.40 uur is het moeilijk alle kinderen op de
speelplaats en buiten het hek in de gaten te houden. Om dit te
vergemakkelijken hebben we de regel dat alle kinderen, zodra ze
op school zijn, op de speelplaats moeten blijven.
Daarnaast het verzoek uw kind niet te vroeg naar school te
sturen; vanaf 08.30 uur is er toezicht.

Niveaugroepen
Alle leerlingen zijn ingedeeld in niveaugroepen voor rekenen,
technisch- en begrijpend lezen en spelling. Afgelopen maandag
zijn deze groepen gestart en de komende weken zullen de
leerkrachten bepalen of de kinderen allemaal in de juiste groep
zitten. Het kan zijn dat uw kind in dezelfde niveaugroep zit als
vorig jaar. Dit betekent niet dat dezelfde leerstof wordt
aangeboden, maar dat er verder wordt gegaan met nieuwe
leerstof. Soms kan het voorkomen dat er een korte herhaling
plaatsvindt.

Gouden weken
Zoals u wellicht weet waren er gedurende de eerste twee weken
van dit schooljaar diverse activiteiten die hoorden bij de
zogenaamde ‘Gouden weken’.
Vandaag hebben we dit project afgesloten met allerlei
gezelschapsspelen, waarbij ook ouders aanwezig waren.
In
de week na de Kerstvakantie krijgt dit gedurende ‘Zilveren
weken’ een vervolg.

Schoolkalender
De nieuwe kinderen hebben in de vakantie de schoolkalender
thuis gestuurd gekregen. De vorige week kregen alle oudsten van
een gezin een schoolkalender mee naar huis. Op deze kalender
staan allerlei gegevens, zoals vakanties, vrije dagen, feestdagen,
het moment waarop nieuwsbrieven en rapporten mee naar huis
gaan, enzovoort. Eventuele wijzigingen geven wij door via de
Nieuwsbrief en/of via Klasbord.
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Logopedie-screening
In de eerste schoolweken worden alle nieuwe leerlingen
gescreend die na de zomervakantie bij ons op school zijn gestart.
Onze logopediste, Judith Engbers, bekijkt de taal, de uitspraak,
de stem en de mondmotoriek van deze leerlingen. Als uw kind al
logopedie heeft (gehad) op de vorige school of in een
logopediepraktijk, mag u dit aan de groepsleerkracht of aan
Judith laten weten. Zij kan dan contact opnemen met de vorige
logopedist en hun screening en eventueel aanvullend onderzoek
beter afstemmen op de leerling.
Juf Mascha
Vorige week vrijdag is onze busbegeleidster pijnlijk ten val
gekomen toen de bus een noodstop moest maken. Daarbij is haar
rug zwaar gekneusd geraakt. Inmiddels gaat het heel iets beter,
maar juf Mascha heeft nog steeds veel pijn en kan (dus) nog niet
werken. We wensen haar een voorspoedig herstel!
Schoolfruit
We hebben ons ook nu weer aangemeld voor de Schoolfruitactie.
Of we daadwerkelijk mee kunnen doen is nog even afwachten,
omdat ‘t via loting wordt bepaald.
Zodra er meer bekend is, zullen wij u hierover berichten.
Nieuwe collega’s
Inmiddels zijn onze nieuwe collega’s ook weer hard aan het
werk. We wensen juf Kristy (groep A), juf Caroline (groep B),
juf Ilene (groep E) en meneer Neil (groep J) veel success en
vooral heel veel plezier.
OJA – Jarabee
Het afgelopen schooljaar hebben we u meedere keren
geinformeerd over het OJA-project en de samenwerking die we
zijn aangegaan met ‘Jarabee’.
Contactpersoon van Jarabee voor onze school is Loes Hutjes.
Zij zal zich voorstellen tijdens de algemene ouderavond
Inmiddels zijn de eerste trajecten in gang gezet en zijn we er van
overtuigd dat we recht zullen gaan doen aan het uitgangs-punt
één gezin, één plan, één regisseur.
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