NIEUWSBRIEF nr. 1

september

Wist u dat…...
… we uw medewerking om het schoolbezoek van uw kind zo veilig mogelijk te laten verlopen enorm
waarderen.
… de kinderen ’s morgens van af 8.20 uur zelf naar binnen kunnen lopen.
… u als ouder alleen op afspraak én zonder klachten (zie bijlage “Triage bezoekers” ) welkom bent in
het schoolgebouw.
… de op het ouderportaal geplaatste foto’s binnenkort weer opgeschoond worden; vanaf 1 oktober
zijn alleen de foto’s van het huidige schooljaar beschikbaar
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 School les. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere
week één les.

Schoolgids
De schoolgids voor 2020-2021 is vanaf vandaag te vinden op het ouderportaal en onze website. Deze
gids vertelt u hoe we het onderwijs op school vorm en inhoud geven. Alle praktische zaken staan
beschreven in een aparte bijlage. Ook deze vindt u op het ouderportaal en website van onze school.

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.

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
vragen we u door te geven 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. Ontvangt u een bevestiging, dan kunt u ervan uitgaan dat de melding is
gelezen.

Oudergesprekken
Aan het begin van het schooljaar voeren we startgesprekken. Het startgesprek is bedoeld om samen,
school – ouders en kind, een goede start van het schooljaar te maken. U vertelt over uw kind, er
worden heldere afspraken gemaakt en wederzijdse verwachtingen afgestemd. De kinderen mogen
bij dit gesprek aanwezig zijn. De startgesprekken worden gevoerd op donderdag 10 en dinsdag 15
september. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging tot inschrijving. 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 ontvangt u de uitnodiging tot inschrijving iets later.
Hiermee geeft u ouders met meerdere kinderen de mogelijkheid gesprekken achter elkaar te
plannen.
We kiezen er ook deze keer voor om de gesprekken niet online, maar op school te voeren. Uiteraard
kan dit alleen als we ons allemaal houden aan de veiligheidsmaatregelen. Alvast bedankt voor uw
medewerking. Mocht u het gesprek toch liever online voeren, laat het de groepsleerkracht dan even
weten.

Om de gesprekken zo veilig mogelijk te laten verlopen, spreken we het volgende af:
De gesprekken vinden plaats in:
Groep 1-2 klaslokaal 1-2
Groep 3-4 speelzaal
Groep 4-5 klaslokaal 4-5
Groep 6-7 plusklas Farfalla
Groep 7-8 klaslokaal 7-8
U gebruikt de volgende in- en uitgang:
Ingang kleuters: groep 1-2 en 3-4
Hoofdingang: groep 4-5 en 6-7
Ingang Unik: groep 7-8
U kunt op onderstaande plek wachten:
 Ouders en kinderen van groep 1-2 en 3-4 wachten vóór de poort van de kleuterspeelplaats
 Ouders en kinderen van groep 4-5 en 6-7 wachten op het grote schoolplein (op afstand van de
ramen van de klaslokalen)


Ouders en kinderen van groep 7-8 wachten vóór de poort van Unik



U gaat naar binnen als de deelnemers van het gesprek voor u naar buiten zijn gekomen én u geen
klachten heeft
Andere kinderen uit het gezin mogen tijdens het gesprek niet binnen wachten (wel buiten)



Veiligheidsmaatregelen:
 Blijf op 1,5 meter afstand van elkaar
 Ontsmet je handen voor binnenkomst in het lokaal (handgel staat bij de deur klaar)
 Bij klachten, blijf thuis
 We zorgen voor voldoende ventilatie
Informatie jaargroepen
Om zowel thuis als op school de kinderen te kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling, vinden we
het als school belangrijk u te informeren over het lesprogramma. Dit doen we enerzijds door groep
specifieke informatie op papier aan te reiken, anderzijds door het verzorgen van informatie avonden.
Vanaf maandag 7 september kunt u per groep informatie vinden op het ouderportaal. Daarnaast
nodigen de leerkrachten van groep 3, 7 en 8 u graag uit voor een ouderavond. Tijdens de ouderavond
van groep 3 ligt het accent op het leesonderwijs, tijdens de ouderavond van groep 7 en 8 op het
Voortgezet Onderwijs. (Over de ouderavonden ontvangt u binnenkort meer informatie.)

Ouderhulp
Uw hulp maakt het mogelijk om verschillende activiteiten op school goed te laten verlopen. Ook in
het nieuwe schooljaar maken we graag gebruik van ouderhulp. Binnenkort ontvangt u (via het
ouderportaal) een overzicht met activiteiten waarbij we hulp kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld
aan hand- en spandiensten in de WOD, nadenken over schoolse zaken in de schoolraad of
ondersteunen tijdens uitstapjes, musical, onderbouwdag, lezen, e.d. Uw inzet wordt op prijs gesteld.

Jaarkalender
In de jaarkalender op het ouderportaal vindt u het gehele jaar door actuele informatie over onze
schoolactiviteiten. De nieuwsbrieven verschijnen maandelijks en aan elke nieuwsbrief wordt een
maandoverzicht toegevoegd. In deze nieuwsbrief zetten we alvast belangrijke data van
schoolactiviteiten op een rij. Vanwege het corona virus kan het echter voorkomen dat activiteiten
verzet of geannuleerd worden.
Datum

Activiteit

Datum

Activiteit

Datum

Activiteit

8-sep Voorleeskwartier

6-jan Leerlingenraad

23-sep Kinderpostzegels

18-jan Voorleeskwartier

12-okt Week van Gezond Gedrag

12-feb Carnaval

15-jun Natuurpad gr. 102

14-okt Leerlingenraad

24-feb Inschrijving nieuwe leerlingen

16-jun Schoolreis gr. 4-7

27-okt Natuurpad gr. 1-2

26-feb Voorleeskwartier

23-jun Rapport 3 gr. 3-8

28-okt Voorleeswedstrijd

10-mrt Rapport 2 gr. 3-8

25-jun ANWB Streetwise

6-nov Week van de mediawijsheid

19-mrt Opa- en omamidag gr. 1-2

30-jun Leerlingenraad

9-nov Voorleeskwartier

23-mrt Voorleeskwartier

1-jul Verkeerstuin gr. 5-6

18-nov Rapport 1 gr. 3-8

24-mrt Leerlingenraad

2-jul natuurpad gr. 6-8

20-nov Natuurpad gr. 6-8

31-mrt Theoretisch verkeersexamen gr. 7

8-jul Voorleeskwartier

25-nov Pietenmiddag
4-dec Sinterklaas

8-apr Praktisch verkeersexamen gr. 7-8
20+21 apr.

Eindtoets gr. 8

19-21 mei

Kamp gr. 8

7-jun Voorleeskwartier

9-jul Onderbouwdag
21-jul Musical gr. 8

11-dec Voorleeskwartier

23-apr Koningsspelen

22-jul Uitvegen gr. 8

18-dec Kerstviering

29-apr Voorleeskwartier

23-jul Nieuwe groepen

Ouderavonden
10 en 15 sept startgesprekken 1 t/m 8
22 sept informatie avond groep 3
15 okt inloopmiddag 1-8
26 nov en 1 dec oudergesprekken 3-8
wk 3 en 4 oudergesprekken 1-2
wk 8 adviesgesprekken groep 8
18 en 23 mrt oudergesprekken 3-8
wk 24 en 25 oudergesprekken 1-2
wk 26 facultatieve gesprekken 3-8

Kinderpostzegelactie
Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30 september, zetten basisscholieren zich in om
kinderen te helpen aan een veilig thuis. Elk kind heeft recht op een veilig thuis. Helaas zijn er nog veel
kwetsbare kinderen die dat niet hebben. Om deze kinderen een betere toekomst te geven, hebben ze
onze hulp hard nodig. Door de actie te steunen, kan Kinderpostzegels deze kinderen zicht bieden op
een mooie toekomst. Ook de kinderen van 't Diekske gaan dit jaar van deur tot deur om producten van
de Kinderpostzegelactie te verkopen. Uiteraard op een veilige manier, met gepaste afstand.
Muziekles
Om het muziekonderwijs op onze school te versterken, krijgen alle kinderen vanaf dit schooljaar
twee wekelijks muziekles van vakleerkracht Sjraar Klaassens. Hiertoe werken we nauw samen met
fanfare 'Helpt Elkander' en de gemeente Bergen én nemen we gezamenlijk deel aan het provinciale
project DOOR. Sjraar zal woensdag 2 september starten met de muzieklessen.
Luizencontrole
Normaal gesproken worden alle kinderen na elke vakantie door een luizenscreeningsteam
gecontroleerd. In verband met corona vinden deze controles voorlopig echter niet plaats. Wij vragen
u daarom uw kind(eren) zelf regelmatig te controleren en indien nodig te behandelen

