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Dag allemaal, 
 

Wat een gezelligheid! Bruine snoetjes, enthousiaste verhalen, 

onherkenbare kinderen (want enorm gegroeid!) die nog even het 

verkeerde lokaal inlopen… Het is duidelijk, we zijn weer begonnen. 

Met veel plezier heeft het team afgelopen week gewerkt om vandaag 

weer goed voorbereid van start te gaan. In de hal staan een aantal 

prachtige nieuwe leesboeken voor alle groepen en een 

spiksplinternieuw keukentje voor groep 1-2. Daar gaat weer flink mee 

gewerkt worden. We hebben er weer zin in! 

 
Luizencontrole 
 
Aanstaande woensdag willen we graag alle kinderen controleren op 

hoofdluis. We zijn nog op zoek naar vaders en moeders die ons 

hierbij willen helpen. Vele handen maken licht werk!  

 

Jaarplanner 
 
Deze week ontvangt ieder gezin een prachtige jaarplanner. Hier 

staan alle belangrijke data in vermeld.  

 

Jaarvergadering en informatieavond 
 

Dit jaar organiseren wij de informatie-avond in combinatie met 

de Jaarvergadering, samen met de Ouderraad. Op dinsdag 9 

september starten we met de eerste ronde om 19 uur: groep 7-8 en 

groep 3-4. Tussen 20:00 en 20:30 uur vindt de Jaarvergadering 
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plaats. De Ouderraad presenteert het jaarverslag en de jaarrekening, 

de ouderbijdrage wordt vastgesteld en er is ruimte voor vragen. 

Daarnaast ligt het jaarverslag van de MR voor u klaar en krijgt u een 

korte toelichting. Om 20:30 vervolgen we de informatieavond voor de 

ouders van groep 1-2, 5-6 en 8 (informatie rondom schoolkeuze). 

Een belangrijke avond waarop allerlei zaken rondom het 

“schoolleven” aan bod komen. Wij rekenen dan ook op uw komst! 

  

Thematisch werken 

 

In navolging van groep 1-4, gaat groep 5-8 het komend schooljaar 

ook thematisch werken rondom de zaak- en creatieve vakken. We 

hebben voor de komende 2 schooljaren een schema opgesteld dat 

ervoor zorgt dat alle onderwerpen aan bod komen (aardrijkskunde, 

geschiedenis, biologie, techniek, tekenen en handvaardigheid). Ieder 

thema duurt 4 weken. Vaak is het een schoolbreed thema, soms is 

er een verdeling tussen onderbouw en bovenbouw. Deze manier van 

werken zorgt ervoor dat we iedere dag aandacht kunnen geven aan 

het thema, wat de betrokkenheid van de kinderen vergroot. We 

hopen dat deze manier van werken voor zowel de kinderen als de 

teamleden goed bevalt. De komende tijd staat dit onderwerp 

regelmatig op de agenda van onze vergaderingen en ook de 

kinderen betrekken we hierbij. Het eerste thema van het 

schooljaar is Techniek. 

 

Schoolgids 

 

De schoolgids 2019-2020 vindt u op de website van de school.  

 

ISOB studiedag 

 

Denkt u eraan: woensdag 18 september zijn alle kinderen vrij. De 

ISOB organiseert dan voor al haar medewerkers een studiedag 

rondom het thema “preventie en signalering kindermishandeling”.  

 



 

 

Nieuws van de TSO 

 

Na vele jaren de TSO te hebben gedraaid heeft Desha afgelopen 

schooljaar aangegeven haar werk voor de TSO niet te meer te 

kunnen combineren met al haar andere werkzaamheden. Wij zullen 

haar inzet en enthousiasme enorm gaan missen en respecteren haar 

besluit. Judith Disseldorp, moeder van Sarah en Daan, hebben wij 

bereid gevonden om de dagen van Desha te gaan invullen. We 

wensen Judith veel plezier!  

TSO 2019-2020: 

Armanda maandag t/m vrijdag groep 1-4 

Desiree maandag en dinsdag groep 4-5 

Fanina donderdag en vrijdag groep 4-5 

Judith maandag en donderdag groep 6,7 en 8 

Arenda dinsdag groep 6,7 en 8 

Rene vrijdag groep 6,7 en 8 

Invalkracht Kevin 

Met vriendelijke groet, Armanda van Etten  

  

Gymkleding 
 
Vriendelijk verzoek aan alle ouders om de gymkleding en vooral 

gymschoenen bij u zoon/dochter te controleren op de juiste maat. 

Gymschoenen zijn voor alle kinderen verplicht. Alle kinderen vanaf 

groep 3 dragen daarnaast ook gymkleding.  

 
Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

 

Edith Hoegen 

 

 

 


