Schoolpoort:
Wij willen als school een goed en snel
contact met ouders. Wij hebben
gekozen om te gaan werken met
“schoolpoort”. Dit is een app voor op de
telefoon, maar er kan ook mee worden
gewerkt op de computer. De leerkrachten hebben uw email adres nodig en
maken een account voor u aan.
Vervolgens kunt u alles volgen wat te
maken heeft met de klas waarin uw kind
zit. Dit is een beschermd gedeelte dus
andere mensen kunnen hier niet bij
komen. U kunt binnen deze app ook
met school communiceren. En wij als
school kunnen u heel snel op de hoogte
brengen als er iets anders gaat dan anders. Denk hierbij aan ziekte van een
leerkracht of een uitstapje. We zijn nu
begonnen met het opstarten van deze
app en hopen dat u snel met ons verbonden bent.

Nieuwe collega’s:
U heeft vast gezien dat er veel nieuwe
juffen bij ons op school zijn komen
werken. Wij zijn ontzettend blij dat Juf
Anne- Marie Blok in groep 3, juf Krista
Stel in groep 6, juf Shanti Dewki in
schakelklas C en juf Sadhana Gangaram in alle kleutergroepen onze nieuwe
collega’s zijn. In de komende Info’s zal
steeds een van hen zich aan u voorstellen.

Schoolfoto’s:
De schoolfoto’s zijn weer binnen. U heeft
een brief meegekregen waarin staat
wanneer de foto’s worden verkocht en
wat de kosten zijn. De verkoop zal in het
gebouw aan de Asterstraat plaatsvinden.
Wij zijn heel blij dat er vrijwillig ouders zijn
die op al deze momenten er voor willen
zorgen dat iedereen zijn foto’s kan inzien
en kopen. Probeert u zoveel mogelijk
gepast te betalen.
Kennismakingsgesprekken:
Een aantal ouders heeft al kennis gemaakt op school met de nieuwe leerkracht. De leerkrachten ervaren deze gesprekken als heel prettig en waardevol.
Met elkaar gaan we er dit jaar een succesvol jaar van maken. Dat betekent dat
ouders en leerkrachten samenwerken en
ondersteuning bieden aan de kinderen.
Hopelijk zorgen deze gesprekken er ook
voor dat u, als ouder/verzorger, contact
heeft en houdt met de leerkracht. Dat
hoeft niet alleen als er iets niet goed gaat
maar het is ook belangrijk om samen te
benoemen wat er juist wel goed gaat.
Daarnaast is het prettig dat de kinderen
ook mee kunnen praten. Zo kunnen ze
aangeven wat ze graag willen leren en
wat ze daarbij nodig hebben. Zo is het
voor iedereen duidelijk waar we aan werken.

Jaargang 36
Info 1

Hoera! Dinand is
geboren!
Op 27 augustus is
Dinand geboren. Hij is
de schattige, stoere
zoon van juf Sniers en
haar man. Alles gaat
goed met de juf en met
Dinand en de juf geniet
erg van haar verlof. Op
de prikborden in de
school hangt een foto
van Dinand. Mocht u de
juf een kaartje willen
sturen dan kunt u het
kaartje bij de
administratie afgeven.
Wij zullen ervoor
zorgen dat het kaartje
bij de juf terecht komt.
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5 oktober: dag van de leraar
Op 5 oktober is het de dag van de leraar.
Een mooi moment om onze meesters en
juffen in het zonnetje te zetten!
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Kinderboekenweek: voor altijd jong!
Woensdag start in heel Nederland de
kinderboekenweek. Het thema van dit jaar: Voor altijd
jong! Boeken en verhalen over opa’s en oma’s staan
in het bijzonder centraal. Woensdagochtend openen
wij op het plein aan de Asterstraat deze feestelijke
week op een bijzondere manier. U bent natuurlijk ook
van harte welkom om hierbij een kijkje te komen nemen. Wat gebeurt er verder in de week:
- opa’s, oma’s, vaders, moeders komen voorlezen
- Er is een leesalarm; als dit alarm gaat gaan we direct
lekker lezen
- boekverkoop van afgeschreven boeken op het plein.
- Nieuwe boeken introduceren in de groepen
- voorleeswedstrijden bovenbouw
- Kinderzwerfboekenstation
Juf Pak bijna met verlof
Voor juf Pak is het bijna tijd om met verlof te gaan! Na
de herfstvakantie zal de juf gaan genieten van de rust
en zich gaan voorbereiden op de komst van haar
eerste kindje. Wij wensen de juf een heel fijn verlof
toe!
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Schoolkamp 2016:
De kinderen van groep 7 en groep 8 gaan al heel snel
op kamp. Van woensdag 12 oktober t/m vrijdag 14
oktober gaan we met elkaar naar Oosterhout. Midden
in de bossen gaan we leuke spellen doen, gaan we
aan teambuilding doen en leren we ook iets van de
natuur en omgeving die anders is dan in Rotterdam.
Dit kamp heeft als thema “piraten”. Alle spellen en
activiteiten zullen dan ook iets met piraten te maken
hebben. De volgende leerkrachten gaan mee om dit
kamp te begeleiden; juf Leusink, juf van Dijk, meester
Moerman, juf Buurman, juf Verhulst, meester Molenaar
en meester Bosgieter. Naast alle spellen hebben we
op donderdagavond de bonte avond. Daarbij worden
allerlei optredens gegeven door de kinderen zelf en
ook de meesters en juffen zullen iets presenteren.
Voor de ouders van de groepen 7 en 8 is het handig
om even hun email adres af te geven bij de juf en/of
meester. Dan kunnen ze in de schoolpoort app en
kunnen ze de foto’s en berichtjes zien
van wat er allemaal op kamp gebeurt.
Fruit en groente
Onze school is Lekker Fit! en daar hoort
bij dat we veel bewegen en gezond trakteren. U heeft
ook gemerkt dat er dit schooljaar in alle groepen
aandacht is besteed aan fruitmomenten in de ochtend
en in de middag. Dit betekent dat er ‘s ochtends (en
soms ook ‘s middags) fruit of groente wordt gegeten
als pauzehapje. Deze pauzehapjes maken kinderen
alert en fit en de
vitaminen zorgen ervoor dat kinderen gezond blijven.
Na de herfstvakantie zal de leerkracht van uw kind er
streng op toezien dat alle kinderen fruit en groente
eten. Koekjes, boterhammen en andere pauzehapjes
gaan weer terug in de tas. U hoeft zich geen zorgen te
maken dat uw kind dan te weinig eet want in de klas
zal het andere fruit worden gedeeld. Ook de diëtiste zal
in de gaten houden of alle kinderen wel voldoende
eten.

