
1 
 
 

 

Schooljaar 2019 – 2020 - nr.1     30 augustus 2019           

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- Nieuws uit het team 

- Dinsdag 3 september verkleedfeest 

- Volgorde binnenkomst school 

- Privacy voorkeuren 

- Herhaling – verkeer rondom school 

- Kennismakingsgesprekken 

- Schoolfotograaf 

- Ouderhulp gevraagd schoolfoto’s 

- Aanmelden nieuwe leerlingen 

- Verhuizing bibliotheek 

- Studiedag team 2 oktober 

- Extern aangeleverd door de 
Bibliotheek 
 

2 aparte bijlagen bij deze nieuwsbrief: 1 van Rapido Typen en een Flyer van een gratis cursus Positief 
Opvoeden 

Nieuws uit het team 
 
Start nieuwe schooljaar 
Na een fijne zomervakantie is de school alweer een week open. Een week waarin de kinderen 
misschien wel even  moesten wennen aan een nieuwe leerkracht, een nieuw lokaal of weer aan het 
ritme van naar school gaan. In de groepen bespreekt de leerkracht met de kinderen hoe ze dit 
schooljaar vorm gaan geven. Hoe gaan we er samen een geslaagd jaar van maken en welke afspraken 
maken we daarover? In het onderwijs noemen we dit ook wel de “gouden” weken. Deze weken 
wordt er dan ook veel gewerkt vanuit de Kanjertraining met elkaar.  
Om er een goed jaar van te maken, willen wij ook graag de input van u als ouders. De aankomende 2 
weken nodigen wij alle ouders uit om kennis te maken met de leerkrachten tijdens de 
kennismakingsgesprekken. Uiteraard hopen wij iedereen te spreken. 
 
Vorige week donderdag hebben we met het team ook meteen de eerste studiedag gehad. In de 
ochtend zijn we verder gegaan om vorm te geven aan het samen leren binnen de school. Vanaf deze 
week werken we in leerteams, waarin we ons onderwijs gaan onderzoeken. Binnen een leerteam 
bespreken, analyseren en onderzoeken wij ons onderwijs aan uw kind. 
In de middag hebben we met elkaar ons jaarlijkse teamuitje gehad. In Haarlem hebben we een 
escape- route gelopen. De afwisseling op deze dag zorgde voor een goede start van het schooljaar.  
 
Schoolplein 
Wat zijn wij blij als wij het schoolplein oplopen. Ook de leerlingen zijn erg enthousiast en spelen met 
heel veel plezier op het plein. Het bedrijf Kooijman BV heeft, in onze ogen, precies gedaan wat zij 
beloofd hebben. Onze leerlingen kunnen nu uitdagend spelen in een groenere omgeving. In het 
najaar krijgen we de nieuwe bomen en planten en dan is het helemaal af. Uiteraard komt er ook nog 
een officiële opening van het schoolplein, maar daarvoor zijn we nog een geschikt moment aan het 
plannen.   
 
Bij het maken van het nieuwe schoolplein zijn er ook meer fietsenstallingen geplaatst aan de zijkant 
van de school. En nu passen alle fietsen van de leerlingen in de stallingen en hoeft er niet meer op de 
stoep geparkeerd te worden. Er zijn nu aan beide kanten van de school meer dan genoeg plaatsen 
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voor alle fietsen. Op school is dit besproken met de kinderen, maar het zou erg fijn zijn als u dit als 
ouder ook bespreekt met uw kind.   
 

Dinsdag 3 september verkleedfeest 
 
Volgende week is het kermis/feest in De Kwakel. Dinsdag 3 september 
is het verkleedfeest op school en hebben we continurooster tot 14.00 
uur. We maken er die dag een mooi feest van. 
Alle kinderen moeten gewoon zelf een tussendoortje meenemen en 
een lunchpakket. 
Als onderdeel van deze dag kijken we met de leerlingen ook de 
optocht.  
 

Volgorde binnenkomst school 
 

Om 8.20 uur komt een tweetal leerkrachten op het schoolplein, daarmee is de school open voor de 

kinderen en de ouders van groep 1 t/m 4. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen om 8.25 uur naar 

binnen, als de bel is gegaan 

Om 8.30 uur starten de lessen. Groep 1 en 2 heeft een eigen ingang. 

 ‘s Middags komen de leerkrachten om 12.50 uur op het plein, zodat de kinderen (en ouders) van 

groep 1 t/m 4 naar binnen kunnen. Na de bel van 12.55 uur kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 

naar binnen. Om 13.00 uur starten de lessen.  

 

Na de tweede bel verwachten wij dat de ouders de school verlaten hebben.  

Om de drukte in de gang zoveel mogelijk te spreiden, lopen de kinderen van groep 7 en 8 door de 

aula.  

Wanneer u een leerkracht wilt spreken, kunt u het best na schooltijd een afspraak maken.  

Wilt u bij het naar buiten gaan van de kinderen achter het hek wachten? Alvast bedankt.  

 

Privacy voorkeuren 
 
In ons administratiesysteem Parnassys hebben wij uw privacy-voorkeuren opgeslagen per leerling. 

Mocht u wijzigingen hierin willen aanbrengen, dan dient u dit zelf bij de administratie aan te geven. 

 

Herhaling – verkeer rondom school 
 

Hierbij willen we nogmaals een oproep aan u doen om uw kind zoveel mogelijk met de fiets of 

lopend naar school te brengen. 

Het valt op dat veel kinderen met de auto naar school gebracht worden. Dit zorgt ervoor dat het bij 

het in- en uitgaan van de school erg druk is met alle auto’s. De situatie rondom de school wordt 

hierdoor steeds gevaarlijker en onoverzichtelijker. 

De heeft helaas al tot ongelukken en blikschade geleid. Daarnaast is gebleken dat voldoende fietsen 

met uw kind belangrijk is voor de ontwikkeling van het verkeersinzicht. 
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Bij fietsuitjes merken leerkrachten regelmatig de gevolgen van (te) weinig fietsen zoals botsingen 

door abrupt remmen en sturen die in elkaar raken. 

 

Ook willen wij u eraan herinneren dat de stoep voor de school een gele streep heeft, dit staat voor 

een stopverbod! In de straat voor de school is het dus verboden om stil te staan. Sommige ouders 

gebruiken deze weg om hun kinderen af te zetten, daarvoor is dit stuk van de straat 

niet bedoeld. Ook bij het tweede gedeelte van de flats aan de Hortensialaan is het 

verboden te parkeren, dit zijn eigen parkeerplekken en geldt er een 

wegsleepregeling. 

Voor de veiligheid van onze eigen kinderen vragen wij u dan ook dringend om uw 

kinderen ergens anders uit de auto te laten c.q. te parkeren. 

nfomatie-avond groep 1 en 

Kennismakingsgesprekken  
 

Op donderdag 5 en dinsdag 10 september zijn de kennismakingsgesprekken voor alle groepen. 

U heeft deze week al een brief gekregen waarin u kunt aangeven wat er van belang is voor uw kind. 

Wilt u het antwoordformulier weer inleveren bij de leerkracht voor dinsdag 3 september? 

Het inschrijven voor deze gesprekken kan deze week op de formulieren in de aula. 

 

Schoolfotograaf 
         
 

De schoolfotograaf komt (anders dan op de kalender 

aangegeven) op maandag 23 september, woensdag 

25 en donderdag 26 september. De dinsdag is niet 

handig i.v.m. de gymlessen. 

Dit schooljaar maken we weer gebruik van XI-

Fotografie. Mocht u alvast willen kijken naar haar 

werk, dit kan via www.xifotografie.nl 

 
Maandag 23 september beginnen we met alle broertjes/zusjes die op school zitten. Ook worden in 
de ochtend alle groepsfoto’s gemaakt.      
In de middag gaan we verder met de broertjes/zusjes op school en na schooltijd is er gelegenheid 
voor ouders met een kind van buiten school. 
Dinsdag 24 september hebben alle groepen gym, dus dan komt de fotograaf niet. 
Woensdag 25 september worden de individuele foto’s gemaakt van de groepen 5B - 6 -7A – 7B – 8A 
en 8B. 
Om 12.00 uur maken we de groep 8-schoolverlatersfoto met alle groep 8 leerlingen en leerkrachten. 
Donderdag 26 september worden de individuele foto’s gemaakt van de groepen 1/2A – 1/2B – 1/2C 
– 3A – 3B - 4 en 5A. 
 
Wilt u rekening houden met deze data met afspraken bij dokter, tandarts etc.? 
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Ouderhulp bij schoolfoto’s 
 

De schoolfotograaf zou graag gebruik maken van 2 hulpouders, om te assisteren bij de foto’s en om 

de kinderen op tijd uit de klassen te halen. 

Wilt u dit graag doen dan kunt u zich aanmelden bij de administratie, bij Ingrid. 

Bij meerdere aanmeldingen kan er e.v. afgewisseld worden. 

 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
 
Om goed overzicht in het leerlingenaantal in de onderbouw te krijgen, vragen we ouders van 

kinderen tussen 2,5 en < 4 jaar hun kind in te schrijven. Wilt u, wanneer dit nog niet is gebeurd, dit 

alsnog doen? Heeft u familie of vrienden met een kind van 2,5 jaar of ouder, wilt u dan bij ze 

aangeven dat ze zich tijdig moeten aanmelden? Denkt u er ook aan om uw eigen (2e, 3e of 4e) kind te 

schrijven? 

                                                                                                                                                     

Verhuizing bibliotheek op school 
 

Onze schoolbibliotheek is verhuist naar de 1e verdieping, eigenlijk in hetzelfde lokaal maar dan 

boven. Het lokaal op de benedenverdieping gaat in gebruik worden genomen door de Speel Inn voor 

de voor- en naschoolse opvang (VSO en BSO). 

 

Studiedag woensdag 2 oktober 
 

Woensdag 2 oktober is de eerste studiedag van dit schooljaar voor de leerkrachten. Alle leerlingen 

van groep 1 t/m 8 zijn vrij deze dag. 

 

Extern aangeleverd door de Bibliotheek 
 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! Tijd voor een verse nieuwsbrief van de bieb. Net als 

voorgaande jaren sturen we deze nieuwsbrief elke maand om je te voorzien van de 

leukste nieuwtjes, activiteiten en boekentips. Deze maand staat alvast helemaal in het 

teken van de Kinderboekenweek: Reis mee!. Je vindt tips over de leukste reisboeken en 

we krijgen hoog bezoek! Nieuwsgierig geworden? Klik dan op de link voor onze 

nieuwsbrief. https://www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd/tips-van-de-

leesconsulent.html 
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