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Van de directie
De eerste dagen zitten er weer op voor de kinderen en langzaam
begint alles weer zijn dagelijkse ritme te vinden. Maandag- en
dinsdagavond hebben we de informatieavonden gehad. De sfeer
was prettig en we willen de ouders bedanken voor hun komst en
hun inbreng.

Agenda
Vrijdagochtend 7 september:
Groep 7/8 op de fiets naar de
Koperen Knop
Woensdag 12 september:
Stakingsdag. Leerlingen vrij!
17 t/m 21 september:
Oudervertelgesprekken
Maandag 17 september:
Groep 8: Stichting Voorkom,
thema ‘roken’.
Dinsdag 18 september:
Studiedag Priscilla en Alie.
Leerlingen groep 1 en 2
vrij!

De kletspot
Vanaf nu staan er kletspotten in de groepen. Hier kunt u altijd
Woensdag 19 september:
vragen in stoppen over thema’s waar u graag een keer over in
Schoolfotograaf
gesprek zou willen gaan met ons of met andere ouders. Wie
weet kunnen we dan een keer een themamiddag of -avond houden over dit onderwerp.

Ouderhulpbrief
Deze week hebben we de ouder/opa/omahulpbrief mee gegeven aan de kinderen. We begrijpen
dat het nog lastig is voor sommigen om nu al aan te geven wanneer ze kunnen helpen,
bijvoorbeeld met een onregelmatig rooster. Voor de ouderraad en de leerkrachten is het heel
prettig om van te voren in ieder geval al een inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid
extra handjes. Dus als u nu al weet dat u beschikbaar bent en u wilt helpen, graag!
We zullen via Klasbord herhaalde oproepjes doen, zodat we mensen die het nu nog niet weten,
ook de kans geven om zich te aan te melden tegen die tijd.
Oudervertelgesprekken
In de week van 17 t/m 21 september zijn de
oudervertelgesprekken. Op de gang hangen de inschrijflijsten per
groep. Ook zullen de leerkrachten via Klasbord aangeven welke
dagdelen en/of avond zij beschikbaar zijn. Voor de nieuwe
leerlingen zijn deze gesprekken vooral gericht op kennismaking,
wensen en verwachtingen van ouders en belangrijke informatie
over de leerling van de ouder(s), verzorger(s). Voor de leerlingen
die al bekend zijn op school is het doel van deze gesprekken om
te kijken hoe we het beste kunnen aansluiten bij de behoeftes van
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uw kind na de overgang van de vorige groep naar deze groep. Wat heeft uw kind nodig? Hoe
kunnen wij daar, eventueel in de samenwerking met ouders, aan bijdragen?
We vinden het belangrijk dat de leerlingen betrokken worden bij dit soort gesprekken. De
leerlingen mogen dan ook, als ouders het ook prettig vinden, vanaf groep 5 meekomen. Als u
liever het gesprek aangaat zonder uw kind mag dit uiteraard ook. Sommigen gesprekken zijn
prettiger zonder oortjes erbij…
Schoolfotograaf
Het is vrij kort op elkaar dat de schoolfotograaf weer komt, maar we
willen graag voortaan begin van het jaar de foto’s maken. Iedereen
ziet er dan nog zo uitgerust uit na de vakantie en het zonnetje! Een
jaar overslaan is geen optie.
De fotograaf heeft wel iets anders dan anders bedacht. De leerlingen
worden in witte vierkanten gefotografeerd. Dit zorgt voor originele
groepsfoto’s en portretten. Zou u de kinderen felle kleuren aan willen
trekken, zodat de foto’s goed tot hun recht komen? Om half 9 starten
we eerst met de foto van leerlingen met broertje(s) en/of zusje(s) die
nog niet op school zitten.
Rivas Jeugdgezondheidszorg
In groep 2 en in groep 7 komen de assistente en arts van de JGZ langs. Dit jaar zijn de
vragenlijsten voor ouders gedigitaliseerd. In de bijlage kunt u de informatiebrief hierover lezen.
Het gaat om een periodiek gezondheidsonderzoek. In groep 2 bestaat dit uit verschillende
onderdelen. De JGZ assistente meet de lengte en het gewicht van de kinderen en controleert
het functioneren van de ogen en de oren. Daarop volgend hebben ouders met hun kind een
afspraak met de jeugdarts. Dit vindt plaats bij ons op school.
Voor groep 7 meet de JGZ assistente de lengte en het gewicht van de kinderen (indien nodig
wordt ook de bloeddruk gemeten). Als de antwoorden van de ingevulde vragenlijst, en of de
resultaten van de metingen, daar aanleiding toe geven, dan worden kinderen en hun ouders
uitgenodigd voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. U wordt op tijd op de hoogte
gebracht wanneer deze bezoeken plaats zullen vinden.
Pink Ribbon
Op zaterdag 6 oktober gaat Harmke van Veen, de moeder van
Chayenne uit groep 7, 18 kilometer lopen om geld in te zamelen voor
borstkankeronderzoek. Pink Ribbon is een landelijke organisatie die
zich hier hard voor maakt. Ze heeft gevraagd of school hier iets in kan
betekenen.
In de groepen staat een glazen pot: de kletspot. Normaal bedoeld om in
gesprek te gaan met kinderen of ouders. Nu gebruiken we de pot ook om in te zamelen. Wilt u,
geheel vrijblijvend uiteraard, Harmke steunen, dan kunt u uw bijdrage in een zakje of envelopje
in deze pot stoppen. Wij zorgen dan dat dit bij haar terecht komt. Heeft u nog andere goede
sponsorideeën, neem dan even contact met haar op. Bedankt alvast!
Driemasterfeest
Nog één keer genieten van het optreden van uw kind.
Graag willen we de volgende link met jullie delen. Hier kunt u nog één keer genieten van de
optredens van uw kinderen op het Driemasterfeest eind vorig schooljaar.
De link stuurt u door naar een afgesloten Youtubepagina die alleen met de link bereikbaar is.
Heel veel kijkplezier!
https://www.youtube.com/watch?v=24CP6Qz11GQ&feature=youtu.be
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Overige mededelingen
 Donderdag worden de nieuwe telefoons geïnstalleerd en
zijn we weer goed bereikbaar op ons telefoonnummer.
 Schoolfruit voor dit schooljaar is aangevraagd. Nu maar
weer hopen dat we worden ingeloot!
 In groep 3/4 start aankomende donderdag stagiaire
Daphne van Kampen, zij is 2e jaar student aan de
Academische Pabo. Ze komt een half jaar in deze groep op
de donderdag. Wij wensen haar een leerzame en fijne tijd
toe!
 Iedere school binnen OVO is stamschool geworden van een invaller uit de poule van de
stichting. Dit betekent dat op de maandag en de dinsdag Sigrid Kegel op De Driemaster
werkt, mits ze niet opgeroepen wordt voor invalwerk op een andere school. Ze werkt vanuit
de Wielwijk, maar het kan dus zijn dat u soms een nieuw gezicht ziet lopen binnen de
school, wanneer ze hier een daagje komt helpen. Voorlopig komt ze groep 3/4 op de
maandag ondersteunen tot de herfstvakantie.
Wij zijn er in ieder geval heel blij mee!
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Bijlage: JGZ ouderbrief
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