
Maandkalender en mededelingen 
Augustus en september 2018 

Maandag 27 Eerste schooldag, ouders zijn van harte welkom voor een kop koffie/thee. 
Controle hoofdluis 

Dinsdag  28  

Woensdag 29  

Donderdag 30  

Vrijdag  31 AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

 

Maandag 3 Studiemiddag, alle leerlingen zijn vrij vanaf 12.00 uur! 

Dinsdag  4  

Woensdag 5  

Donderdag 6  

Vrijdag  7  

 

Maandag 10  

Dinsdag  11 Informatieavond groep 5 t/m 8 

Woensdag 12 Informatieavond groep 1 t/m 4 

Donderdag 13  

Vrijdag  14 AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

 

Maandag 17 Inloopochtend voor ouders 
Sportweek  
Schoolzwemmen groep 5 en 6 
Techniekmiddag Borculo groep 8, 12.30-15.00 uur 

Dinsdag  18 Inloopochtend voor ouders 
Sportweek 

Woensdag 19 Inloopochtend voor ouders 

Donderdag 20 Inloopochtend voor ouders 
Sportweek 

Vrijdag  21 Inloopochtend voor ouders 
Sportweek 

 

Maandag 24  

Dinsdag  25  

Woensdag 26 Hofmaatdag!  

Donderdag 27  

Vrijdag  28 AMV groep 1 t/m 5 door juf Nicole 

 

Studiedagen: 

Maandagmiddag 3 september vanaf 12.00 uur 

Woensdag 3 oktober 

 

 

 

  



Start schooljaar 
De vakantie zit er al weer bijna op! We wensen iedereen een heel fijn schooljaar! 
Om het nieuwe schooljaar goed te starten, nodigen we u uit om maandag 27 augustus om 8.30 uur 
een kop koffie/thee te drinken en bij te praten. Bij mooi weer vindt dit buiten plaats op het 
onderbouwplein, anders in het Werkhuuske.  

 

Schooltijden 
Denkt u aan de nieuwe schooltijden?  
Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.  
Groep 1 en 2 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.  
 
Inloop groep 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 is het ’s ochtends vaak erg druk. Om deze drukte in de groep te 
vermijden en de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, willen we graag dat de 
kinderen zelf de klas in gaan, zonder de ouders.  
De deur gaat vanaf 8.20 uur open, u kunt met uw kind naar binnen om de jas en tas op te 
hangen. U kunt in de gang afscheid nemen, waarna uw kind zelf de klas in gaat en de beker 
weg zet.  
Indien u iets aan de leerkracht wilt melden, kunt u natuurlijk naar binnen.  
Via Parro kunt u zien wat er zoal in de groep gebeurt.  
 
Informatieavonden 
De informatieavonden gaan in een nieuwe vorm plaatsvinden.  
We beginnen om 19.30 uur met een algemeen gedeelte. Hierin krijgt u algemene informatie over de 
school en worden de plannen voor het komende schooljaar vertelt. Deze informatie wordt gegeven 
door Gabriëlle en een leden van de OR en MR.  
Vervolgens kunt u naar de groep van uw kind. In de klas zijn de leerkrachten aanwezig, zodat u 
vragen kunt stellen over de specifieke onderwerpen van de groep. In de week voor de 
informatieavond informeren wij u per mail over de onderwerpen van de groep. 
 
In de week na de informatieavonden vinden de inloopochtenden plaats. Op één van deze dagen kunt 
u, van 8.30 uur tot 9.00 uur, in de klas van uw kind(eren) kijken. U kunt dan zien hoe de verkregen 
informatie er in de praktijk uit ziet. Uw kind kan dan verdere toelichting geven.  
 

Parro 
Aangezien we met een uitgebreidere versie van Parro gaan werken, moet er opnieuw aangemeld 
worden. In de mail krijgt u een link, door deze te volgen kunt u Parro installeren en kunnen wij u op 
de hoogte houden van de activiteiten in de groep van uw kind! 
 
Gym 
Alle groepen gaan gelijk vanaf de eerste week gymmen op het plein en in de gymzaal. Het rooster 
van de gym staat in de informatie voor het nieuwe schooljaar. Deze is voor de zomervakantie 
gemaild.  
 

Sportweek 2017 

Ook dit jaar gaan de kinderen van groep 4 t/m 8, ’s middags onder schooltijd, weer kennismaken met 
verschillende sporten. Iedere groep zal 2 sporten gaan beoefenen. Zodra we hier meer informatie 
over hebben, ontvangt u deze van ons. 
 
 



AMV (Algemene Muzikale Vorming) 
Vorig schooljaar heeft juf Elise afscheid genomen van onze school. De muzieklessen worden tot de 
Kerstvakantie gegeven door juf Nicole. Na de Kerstvakantie neemt juf Anne het van haar over. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
Na iedere vakantie, maar vooral na de zomervakantie, is aandacht voor groepsvorming erg 
belangrijk. Een goede groepsvorming aan het begin van het jaar, heeft een positief effect op de 
groep voor de rest van het jaar.  
Tot de herfstvakantie worden er in alle groepen activiteiten gedaan, waarbij het van belang is dat de 
kinderen elkaar (weer) leren kennen en waarbij duidelijk is wie welke rol in de groep heeft, zodat 
ieder kind zich prettig voelt. Denk daarbij aan de goede verhouding en het begrip tussen kinderen die 
bijvoorbeeld van nature leidend zijn en/of kinderen die zich liever wat terug trekken.  
 
Na de herfstvakantie wordt aandacht besteedt aan de sociaal emotionele ontwikkeling door middel  
van onze methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’. Naast de structureel aangeboden thema’s, 
komen onderwerpen aan de orde die op dat moment leven of waar de aandacht voor nodig is.  
 

Nieuwe leerkrachten 
Onze nieuwe leerkrachten stellen zich aan u voor: 
 
Loes Rhebergen-Oltwater 
 
 
 
Dorien Tragter-Betting 
 
 
 
Marlin ter Haar 


