NIEUWSBRIEF 1

Augustus 2018

Welkom
Aan het begin van dit schooljaar mogen we een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen. Milo van
Lieshout en Tyrza Piest bij juffrouw Sandra en juffrouw Fleur. Sanne en Femke Willems en Xanne van
den Oord bij juffrouw Riky en juffrouw Lydia en Sjuul Willems bij juffrouw Mariska en juffrouw
Henny. Wij wensen hen een fijne tijd toe bij ons op ’t Diekske.
Een nieuw schooljaar
Het schooljaar is weer begonnen. Wij hebben er zin in! Na 6 weken zomervakantie gaan we er samen
een goed jaar van maken! Een goed jaar betekent; met plezier naar school, op een leuke manier met
elkaar omgaan en samen veel leren. In het begin van het schooljaar zullen we dan ook veel aandacht
besteden aan groepsvorming. De lessen van blok 1 van De Vreedzame School ‘Wij horen bij elkaar’
zullen daarvoor worden ingezet.
Blok 1 We horen bij elkaar
Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat
het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen
geldende schoolregels, maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe
je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het
gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar
goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft
een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand
helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het tegenovergestelde van
een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander
krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet
kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. Om de
sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste drie weken bijna iedere dag een
Vreedzame Schoolles. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.
Oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar voeren we met iedere ouder een startgesprek. Kinderen van groep
6, 7 en 8 mogen bij dit gesprek aanwezig zijn. De bedoeling van het startgesprek is dat gesproken
wordt over uw kind; wat zijn de eigenschappen van uw kind, wat zijn de sterke en minder sterke
kanten van uw kind, wat zijn de talenten van uw kind, waar wordt uw kind enthousiast van, op welke
manier kan uw kind het best ondersteund worden, enz. De startgesprekken voor de groepen 1 t/m 8
worden gevoerd op donderdag 6 en maandag 10 september.
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving voor het startgesprek. Via het ouderportaal
kunt u zelf een dag en tijd voor dit gesprek kiezen. Elk gesprek duurt 15 minuten. Heeft u meerdere
kinderen op onze school adviseren wij u om tussen elk startgesprek 15 minuten ruimte te laten.
Mocht er onverhoopt een gesprek uitlopen, heeft dit geen invloed op de planning van de andere
groepen. Heeft u één kind op onze school adviseren wij u om niet direct in te schrijven. Hiermee
geeft u ouders met meerdere kinderen de mogelijkheid gesprekken achter elkaar te plannen.

Jaarkalender
In tegenstelling tot andere jaren ontvangt u dit jaar geen papieren kalender. In de jaarkalender op
het ouderportaal vindt u het gehele jaar door actuele informatie over onze schoolactiviteiten.
De nieuwsbrieven zullen maandelijks verschijnen en aan elke nieuwsbrief wordt een maandoverzicht
toegevoegd. In de vorige nieuwsbrief (nieuwsbrief 11) heeft u het vakantierooster, de studiedagen
en verkorte lesdagen voor dit schooljaar kunnen lezen. In deze nieuwsbrief zetten we enkele
belangrijke data van schoolactiviteiten op een rij:
Schoolactiviteiten
26 sept Kinderpostzegels
12 okt Talentenshow
30 okt Voorleeswedstrijd
6 nov Crea activiteit
14 nov Rapport 1
27 nov Pietenmiddag
5 dec Sinterklaasviering
20 dec Kerstviering (16.30-18.30u)
27 feb Rapport 2
1 mrt Carnavalsviering
15 mrt Techno Promo (8)
26 mrt Crea activiteit
4 april Schriftelijk verkeersexamen (7)

5 april Opa en oma middag (1-3)
5 april Techno Promo (7)
8 t/m 12 april Week van gezond gedrag
12 april Koningsspelen
18 april Praktisch verkeersexamen (7)
27 t/m 29 mei Schoolverlaterskamp (8)
5 juni Slagbaltoernooi (6-8)
6 juni Schoolreis (4-7)
19 juni Rapport 3
21 juni Onderbouwdag (1-3)
2 juli Juffendag (1-4)
3 juli Afscheidsmusical (8)
4 juli Uitvegen groep 8

Ouderavonden
6 en 10 sept Startgesprekken
22 okt Info avond Voortgezet Onderwijs (7-8)
22 of 27 nov Oudergesprekken (3-8)
Wk 7 en 8 Oudergesprekken (1-2)

14 of 19 mrt Oudergesprekken (3-8)
17 april Info avond onderbouwdag (1-3)
Wk24 en 25 Oudergesprekken (1-2 en 7)
Wk26 Facultatieve oudergesprekken (3-6 en 8)

Schoolgids
De schoolgids voor 2018-2019 vindt u op het ouderportaal en onze website. Deze gids vertelt u hoe
we het onderwijs en andere praktische zaken op school vorm en inhoud geven.
Website
Heeft u onze vernieuwde website al gezien? Het afgelopen schooljaar is er achter de schermen
gewerkt aan de inrichting en vanaf dit schooljaar is deze weer helemaal van deze tijd! Kijk gerust
eens op: www.diekske.nl.
Vanwege de Algemene Verordering Gegevensbescherming (wetgeving AVG), welke vanaf 25 mei
2018 van toepassing is, zullen wij op de website slechts enkele foto’s plaatsen en alleen indien u als
ouder hiervoor toestemming heeft gegeven. Foto’s zullen wel via het ouderportaal gedeeld worden,
aangezien deze een afgeschermde, beveiligde omgeving biedt.
Verzuim
Wanneer uw kind om welke reden dan ook de school moet verzuimen, verzoeken we u hiervan tijdig
melding te maken. Liefst enkele dagen van tevoren en bij ziekte voor aanvang van de lessen. Ook dit
kunt u voortaan doorgeven via het ouderportaal.
Via ‘absenties’ kunt u een ‘absentiemelding’ maken. Hierbij geeft u aan van wanneer tot
wanneer uw kind afwezig is en met welke reden. De groepsleerkracht van uw kind krijgt de
melding binnen en neemt deze in behandeling. Ontvang je een bevestiging, kun je er vanuit
gaan dat de melding is gelezen.

Verlof
Uw kind kan onder bepaalde voorwaarden verlof van school krijgen. Voor de aanvraag verzoeken wij
u een verlofformulier in te vullen en in te leveren bij de directie van de school. Deze formulieren zijn
verkrijgbaar op school of kunt u downloaden via onze website.
Eten en drinken
De gezondheid van onze kinderen vinden we allemaal belangrijk. Gezonde leerlingen
presteren ook beter! Als school werken we aan een gezond leer en leefklimaat, door
onder andere voldoende beweging en gezond(er) eten. Een werkgroep, bestaande uit
ouders en school, bekijkt hoe we hier op onze school aandacht aan kunnen schenken.
We stimuleren het meebrengen van een gezonde pauzehap (zoals fruit, groente en
water) en gezonde traktaties. Alvast dank voor uw medewerking.
Bewegingsonderwijs
De groepen 3 t/m 8 krijgen op dinsdag en vrijdag gymles aangeboden in de gymzaal naast onze
school. Op dinsdag staat er spel op het programma, op vrijdag toestellen. Het dragen van
sportkleding en gymschoenen is hierbij verplicht.
Voor groep 1 en 2 is er iedere dag een gym- of spelles. Afhankelijk van het weer vindt dit buiten of
binnen plaats. In de speelzaal dragen de kleuters gymschoenen, voorzien van hun naam. Deze
schoenen blijven het hele jaar op school.
Vormsel
In de Katholieke Kerk kent men de traditie dat jongeren in de leeftijd van ongeveer 12 jaar het
sacrament van het Vormsel mogen ontvangen. Het is een vervolgstap op de Eerste Communie. De
Vormselviering in Afferden vindt plaats op zondag 4 november, om 11.00 uur. De presentatieviering
op zondag 16 september, om 11.00 uur. Ter voorbereiding op de viering komen de Vormelingen
bijeen voor een aantal praat- en doe bijeenkomsten. Deze vinden plaats op donderdag 6 en 27
september en 11 oktober, van 14.10 tot 15.30 uur, in onze school.
De werkgroep Vormsel nodigt alle ouders van Vormelingen uit voor een informatie avond, op
dinsdag 28 augustus, om 19.30 uur in de aula van basisschool ’t Diekske. U bent van harte welkom!

