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Woensdag 5 september
Donderdag 6 september
Maandag 10 september

Voorlichtingsavond alle groepen
Studiedag
Zwemles groep 3/4

VOORLICHTINGSAVOND

Aanstaande woensdag is de jaarlijkse voorlichtingsavond voor de hele school.
De avond begint voor de onderbouw om 19:00 uur, inloop vanaf 18:30.
Om 19:45 is er een algemeen gedeelte welke voor alle groepen geldt dit duurt tot 20:15 en
daarna zal de bovenbouw aan de orde komen. Dit duurt uiterlijk tot 20:30.
Wij willen gelijk van de gelegenheid gebruik maken om een zware/grote kast te verplaatsen.
Zijn er een aantal sterke vaders die zich hier alvast voor willen opgeven, wij hebben hier
echt wat spierballen voor nodig, dus heel graag horen we vast van u!!

STUDIEDAG

Aanstaande donderdag staat de eerste studiedag van dit schooljaar alweer gepland.
We zijn ons bewust van het feit dat het voor u wellicht erg kort dag is. Dit komt omdat we
afhankelijk zijn van een externe begeleider. De studiedag is namelijk gericht op 4xwijzer.
Wij hopen uiteraard dat iedereen opvang kan verzorgen voor zijn kind(eren), maar mochten
er ouders zijn die echt geen opvang hebben voor hun kind, dan kunt u dit bij Carin de Koning
aangeven en dan zullen we kijken hoe we de kinderen die dag toch op school kunnen
opvangen.
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WIE/WANNEER/WAAR

Aangezien we een aantal nieuwe leerkrachten hebben en er een aantal wisselingen zijn
geweest van leerkrachten naar andere groepen, hebben we voor u hierbij een overzichtje
wie wanneer waar werkt.
Groene Zon gr 1 / 2
Juf Priscilla op ma en di
Juf Femke op woe, do en vrij
Grijze Beer gr 1/ 2
Juf Cindy ma, di, woe en do Juf Myrna op vrijdag
Paarse Pluto gr 3 / 4
Juf Yvon ma, di, woe en do
Juf Cindy op vrijdag
Gele Mars gr 5 /6
Meester Chris ma t/m vrij
Roze Saturnus gr 7
Juf Charlotte op ma en di
Juf Priscilla op woe, do, vrij
Oranje Jupiter gr 8
Juf Bibianne op ma t/m vrij
Directie
Juf Carin ma t/m do
In de even weken op vrijdag
thuiswerkdag
Administratie
Linda ma, di en vrij
Zoals u ziet bij de Grijze Beer hebben we juf Myrna v.d Linden op vrijdag als
onderwijsassistent om te ondersteunen in deze groep en zij zal ook individuele kinderen
gaan begeleiden.
Martijn Koolwijk zal ook weer als onderwijsass. aan de slag gaan.

STAKING?!?

Op 12 sept staat er weer een staking gepland. Wij zijn in afwachting van het standpunt van
de 3 schoolbesturen Floreo, Primo en VCO de Kring hoe hiermee om te gaan. We hopen u
hierover zo snel mogelijk te kunnen informeren.
ZWEMLES

Onlangs heeft u een mail ontvangen met daarin informatie over het aanmelden voor de
zwemles. Per abuis is deze mail naar ALLE groepen verstuurd terwijl de zwemles pas vanaf
groep 3 is!
De betreffende mail kan door de ouders van groep 1 en 2 dus als niet verzonden worden
beschouwd. Excuses voor het ongemak!
BIBLIOTHEEK----HULP GEVRAAGD!

Het is bijna niet meer weg te denken, de bieb op school!
Het is fantastisch om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn met het uitzoeken van de
boeken. Dit gebeurt eigenlijk altijd op dinsdag vanaf ongeveer 13:00 uur. Hiervoor zoeken
wij nog een of meerdere enthousiaste vrijwilligers die willen helpen met het uitkiezen en
uitlenen van de boeken. Helaas is er nu maar 1 hulpouder en als deze een keer verhinderd is,
dan zitten we met de handen in het haar. Dus heeft u op dinsdag een uurtje of 2
beschikbaar, meldt u zich dan graag aan!
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OVERBLIJVEN

Ook voor het overblijven zoeken we met regelmaat hulpouders. Voor hulp bij het overblijven
ontvangt u een kleine bijdrage. De overblijf wordt gecoordineerd door een pedagogisch
medewerker

Kwadraad Maatschappelijk Werk
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
Herken je dit?
Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? Is er een verandering met grote
impact in de thuissituatie? Maak je je zorgen over pesten of gepest worden? Kun je hulp
gebruiken bij het opvoeden?
Wat houdt de hulp in?
Je krijgt ondersteuning van de Maatschappelijk Werker van school, die samen met de intern
begeleiders met je meedenkt, je/jullie adviseert of eventueel doorverwijst.
Wat kost het?
Hulp is gratis.
Wil je meer informatie?
De Maatschappelijk Werker die aan onze school verbonden is, is Fenny Pielage.

U kunt zelf, via de leerkracht of via de intern begeleider een gesprek aanvragen met de
Maatschappelijk Werker, wanneer u vragen hebt of iets wilt bespreken via e-mail
f.pielage@kwadraad.nl
Aanwezig op school:
- September: 6 (donderdagmiddag), 13 (donderdagmiddag) en 27 (donderdagochtend)
- Oktober: 4 (donderdagochtend)
- November: 1 (donderdagochtend), 5 (maandagmiddag) en 20 (dinsdagochtend)
- December: 6 (donderdagochtend) en 11 (dinsdagmiddag)
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