
2 september 2022

We hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad en weer lekker uitgerust bent!
Onderstaand wat informatie voor de start van het nieuwe schooljaar.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Nieuwe schooltijden
We hebben vanaf nu op woensdag en vrijdag tot 12.45 uur school, een kwartier langer dus dan
voorheen. Let op:
● op donderdag 8 september hebben we ook school van 08.30 uur tot 12.45 uur
● op vrijdag 9 september hebben we dan van 08.30 uur tot 15.00 uur school.

De tijden van donderdag 8 en vrijdag 9 september zijn dus omgedraaid. Dit omdat we op vrijdag 9
september met een circusdag voor alle kinderen ons 35-jarig jubileum vieren.

Brengen en halen
Vanwege de rust in school en de aandacht voor de kinderen, vragen we u om uw kind bij het naar
school komen tot aan de buitendeur te brengen. Voor de kleuters is dit de buitendeur van hun eigen
klas, voor de groepen 3 en 4 is dit de hoofdingang en voor de groepen 5 tot en met 8 is dit de eigen
klassendeur.

De brengtijd ’s ochtends is van 08.20 uur tot 08.30 uur, ’s middags kunt u uw kind tussen 12.55 uur en
13.00 uur brengen. We vragen u vriendelijk uw kinderen ruim op tijd te brengen, zodat we écht om
08.30 uur en om 13.00 uur met de lessen kunnen beginnen.

De Leeuwen en Olifanten verlaten de school weer via de kleuteringang, alle andere kinderen gaan de
school uit via de deur waardoor ze ook naar binnen zijn gekomen. De leerkrachten van de kleuters en
groep 3 komen met de kinderen mee naar buiten, om te zorgen dat alle kinderen degene vinden door
wie ze worden opgehaald. Het is voor hun overzicht fijn als u uw kind áchter de zandbak opwacht.

U bent ná schooltijd altijd welkom in school om werk van uw kind te bekijken of vragen te stellen!
Verder ontvangen we u graag voor afspraken en hulp én bij speciale activiteiten! Ook mag u natuurlijk
altijd het halletje bij de hoofdingang in, bijv. om iets uit het folderrek te pakken of bij de gevonden
voorwerpen te kijken.

Gymmen groep 3 tot en met 8
De kinderen van de groepen 3 tot en met 8 gaan aanstaande maandag meteen al gymmen. Helpt u
uw kind(eren) aan de gymkleding en gymschoenen te denken?



Wijziging papieren kalender
We hebben één wijziging op de papieren kalender: de jaarvergadering van de Oudervereniging en de
Medezeggenschapsraad en de thema-avond zijn niet op maandag 17 oktober, maar op dinsdag 18
oktober. Excuses voor de verwarring! In Schoudercom en in de digitale kalender staat de datum wel
goed.

Graag gezonde, kleine traktaties
We zetten leerlingen die jarig zijn altijd in het zonnetje. Daar hoort natuurlijk een feestelijk moment
met een traktatie bij! Maar we zien graag alleen gezonde traktaties, dus zeker geen lolly’s! Ook
vragen we u om de traktatie écht klein te houden, want een traktatie is een extraatje!
Zowel in zoet als hartig zijn goede keuzes te maken. Enkele zoete traktatie ideeën: een doosje rozijnen
met een lint en ballon, een eierkoek of een plak ontbijtkoek. Verder zijn er vaak gezondere
alternatieven te vinden voor de bekende dikmakers. Zo zijn krakelingen, popcorn, wokkels of nibbits
betere keuzes dan kaas, worst of chips.  Er zijn ook traktaties te bedenken met groente of fruit. Een
paar voorbeelden: een trosje pitloze druiven in cellofaan met een lint, mandarijntjes versierd als
muisjes of een spies met groente/fruit.
Ook het team krijgt het liefst een gezonde traktatie! Dus graag géén gebak of chocola.
Voor meer inspiratie zie de traktatietips in onze nieuwsbrief of bijv. www.voedingscentrum.nl en
www.gezondtrakteren.nl.

AGENDA

Maandag 5 september: koffie en thee drinken voor ouders
We vinden het leuk om de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar te horen hoe uw vakantie is
geweest. We nodigen u daarom van harte uit om maandag 5 september tussen 08.30 uur en 09.00
uur onder het genot van een kop koffie of thee even met ons bij te praten. Dit doen we bij goed weer
buiten op ons schoolplein en bij slecht weer binnen in de hal (op het bovenbouwleerplein).

Maandag 5 september: start inschrijving startgesprekken groep 2 t/m 8
We hebben voor de groepen 2 tot en met 8 van maandag 12 september tot en met vrijdag 30
september startgesprekken gepland. We verwachten bij deze gesprekken ook uw kind.

U kunt vanaf maandag 5 september 16.00 uur tot en met vrijdag 9 september in Schoudercom een
tijd reserveren. De leerkracht geeft vooraf aan welke tijden beschikbaar zijn.

Het startgesprek voor de groepen 2 en 3 duurt 10 minuten, dat voor groep 4 tot en met 8 15
minuten. Er staat bij alle gesprekken 5 minuten extra ingepland. Die gebruikt de leerkracht om na
afloop gemaakte afspraken in het leerlingvolgsysteem te zetten.

Ter herinnering nog even de huidige coronaregels op een rij:
● Blijf thuis als u (milde) klachten heeft die passen bij het coronavirus. Doe altijd een zelftest. Ook

als u volledig gevaccineerd bent, een boosterprik heeft gehad of eerder corona heeft gehad.
● Is de uitslag van de zelftest of de GGD negatief? Dan bent u welkom op de afspraak.
● Is de uitslag van de zelftest of GGD positief? Blijf dan thuis en ga in isolatie.
We vragen u vriendelijk bovenstaande regels na te leven. Mocht u vanwege corona niet kunnen
komen, dan maakt de leerkracht graag een andere afspraak met u.

Verder vragen we vriendelijk om buiten voor de klassendeur te wachten tot u aan de beurt bent en

de klas via de klassendeur te betreden. Dank alvast voor uw medewerking!

http://www.voedingscentrum.nl
http://www.gezondtrakteren.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/situaties-wel-of-geen-gebruik-zelftest


Vrijdag 9 september: circusdag
Ter gelegenheid van ons 35-jubileum, komt vrijdag 9 september
Circus Tadaa! bij ons op school. Alle kinderen gaan dan
kennismaken met de spectaculaire wereld van het circus. Ze
gaan o.a. ballopen, koorddansen, jongleren, eenwielfietsen,
zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. We sluiten de dag af
met een circusvoorstelling waar alle kinderen verkleed en
geschminkt in meespelen!

We verwachten de kinderen vrijdag 9 september tussen 08.20 uur en 08.30 uur op school. Het is fijn
als ze dan makkelijk zittende kleding aan hebben (liefst sportkleding) én gymschoenen. Verder vragen
we u om uw kind, net als altijd, groente of fruit mee te geven, een gezonde lunch en iets te drinken.
Eén beker of bidon is voldoende, want er is vrijdag een waterfiets van Brabant Water, met twee
mensen die water uitdelen.

We hopen van harte dat alle ouders vrijdag van 14.00 uur tot 15.00 uur naar onze circusvoorstelling
komen kijken. Ook broertjes, zusjes, oma’s, opa’s en buren zijn van harte welkom! TADAA!, KOMT DIT
ALLEN ZIEN! Bij goed weer is de voorstelling op het grote grasveld schuin achter onze school, bij
slecht weer in De Schans. U kunt uw kind om 15.00 uur ophalen op de locatie van de voorstelling.

Alle ouders en anderen die zich hebben opgegeven om tijdens onze circusdag te helpen ontvangen
aanstaande maandag een herinneringsmail met daarin de laatste informatie. Mocht u maandag geen
mail ontvangen, terwijl u zich wel als hulpouder heeft opgegeven, dan vragen we u zo snel mogelijk
contact op te nemen met juf Nicolle. Zij is bereikbaar via Schoudercom en via
nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl.

Woensdag 14 september: groep 8 op kamp
Groep 8 gaat woensdag 14 september drie dagen op kamp. De kinderen en begeleiders vertrekken
rond 08.45 uur/09.00 uur per fiets vanaf school. Ze vinden het leuk om dan uitgezwaaid te worden!
Ook meester Marco gaat mee. Tijdens zijn afwezigheid is juf Elisabeth uw aanspreekpunt voor
directiezaken.

THEMA’S KOMENDE WEKEN

Trefwoord, methode voor levensbeschouwing
Het thema voor komende week is ‘Liever een lied’. Voor de week van 12 september is het thema
‘Zoektocht’.

Kwink, methode voor sociaal-emotioneel leren
De onderbouw gaat de komende twee weken aan de slag met het thema ‘Verkennen van de nieuwe
groep’. De bovenbouw gaat werken aan ‘Vertellen over jezelf en ontdekken wie je klasgenoten zijn’.

AANMELDINGEN: TSO EN HULPOUDERS

Herinnering aanmelding TSO
Wilt u uw kind dit schooljaar één of meer dagen laten overblijven en heeft u uw kind nog niet voor
het overblijven aangemeld? Dan vragen we u vriendelijk om dit uiterlijk aanstaande zondag 4
september alsnog te doen.

U kunt uw kind aanmelden via Schoudercom. Dit kan op twee manieren:

mailto:nicolle.deboer@stichtingtalentis.nl


● via de groene Menu knop linksboven en
● via Mijn gegevens rechtsboven.

Vóór u uw kind gaat aanmelden vragen we uw aandacht voor het volgende.

Aanwezigheidsregistratie
Als u uw kind gaat aanmelden, ziet u een overblijfschema. Hierin hebben we aangegeven op welke
dagen we Tussenschoolse Opvang (TSO) aanbieden. In principe is dat elke maandag, dinsdag en
donderdag. Behalve als de kinderen die dag vrij hebben, er vanwege bijv. schoolreisje of kamp niet
zijn of als we die dag afwijkende schooltijden hebben.

U kunt in het overblijfschema aanvinken op welke dagen uw kind van de TSO gebruik gaat maken.

Als uw kind één of meer vaste dagen gaat overblijven, hoeft u alleen die vaste dag(en) aan te vinken.
Dan weten we dat uw kind er in het nieuwe schooljaar altijd op die dagen is. Mocht uw kind een keer
ziek zijn of om een andere reden niet overblijven, dan kunt u het vinkje bij die datum tot uiterlijk
10.00 uur die dag weghalen.

Als uw kind maar af en toe overblijft of, naast de vaste dag(en), een keer extra overblijft, dan kunt u
dit tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf aanvinken. Mocht uw kind die dag onverwacht toch niet
overblijven, dan kunt u het vinkje bij die datum nog tot uiterlijk 10 uur weghalen.

De leerkracht én de overblijfkracht controleren de aanwezigheid van kinderen met behulp van een
dagschema en brengen eventuele correcties aan.

Betaling
De Tussenschoolse Opvang kost vanaf nu € 1,75 per keer.

U ontvangt na elke maand via Schoudercom een individueel betaalverzoek
voor alle keren dat uw kind die maand daadwerkelijk is overgebleven. U
kunt kiezen uit drie betaalmethodes:
● handmatige overschrijving
● automatische incasso
● overschrijving via iDEAL (dit kost u € 0,35 per betaling).

Herinnering aanmelding hulpouderschap
We hebben al veel aanmeldingen voor hulp ontvangen. Hier zijn we heel blij mee! Mocht ook u
komend jaar nog willen helpen, dan vragen we u uiterlijk aanstaande woensdag 7 september
alsnog het formulier in te vullen.

U kunt u opgeven door op onderstaande link naar het hulpouderformulier te klikken. Dan vindt
u eerst algemene informatie over het hulpouderschap en dan het aanmeldingsformulier.

Als u én uw partner (én/of oma of opa) dit jaar hulp(groot)ouder willen worden, vragen we u
vriendelijk allemaal individueel de link te gebruiken (dus bijv. moeder én vader of moeder én opa).
Dan weten we precies hoe we iedereen die wil helpen kunnen bereiken.

Als u Google Chroome geïnstalleerd heeft, treft u het (Google Forms) formulier precies zo aan als
we  het hebben opgemaakt. Bij degenen die Google Chroome niet hebben geïnstalleerd, staan de
vragen  helaas niet in de door ons gewenste opmaak, maar ze zijn wel leesbaar en in te vullen. U
kunt de  leesbaarheid desgewenst zelf verbeteren door alsnog Google Chroome te installeren.



U ontvangt na het verzenden van uw formulier automatisch een kopie van uw antwoorden. U
ontvangt daarom van ons geen ontvangstbevestiging.

U kunt hier klikken voor het hulpouderformulier.

DIVERS

Verlenging kortingsactie schoolfoto’s
Nog steeds de schoolfoto's niet besteld? Dan hebben we goed nieuws! U kunt tot en met zaterdag 10
september de foto’s alsnog zonder verzendkosten bestellen. Dit kan in de webwinkel van Nieuwe
Schoolfoto door in de winkelmand de code GV22 in te vullen. Dan verdwijnen de verzendkosten.

Volgende InformatieBron vrijdag 16 september 2021

https://forms.gle/xXhJCDFP6MunUGsm7

