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Van de directie
Na zes weken zomervakantie stappen we samen weer het nieuwe
schooljaar in.
Wij hebben er zin in en wij hopen de kinderen ook. De leerkrachten
hebben de klassen weer ingericht en zijn klaar voor de start.
De deur staat vanaf 8.20 uur open. Uiteraard bent u als ouder(s) / verzorger(s) van harte welkom om mee te lopen met uw kind(eren) om te
zien wat hun plaatsje in de klas is en om even een gesprekje met elkaar
te hebben. Als de groepen met de les gaan beginnen kunt u gezellig
nog even met elkaar bijpraten in de hal. Voor koffie en thee wordt gezorgd. In de hal staan ook tafels vol met boeken, die u gratis voor uw
kind mag meenemen. Leuk dus om even te komen snuffelen!
Wij wensen iedereen een fijn en leerzaam schooljaar toe.

Agenda
Maandag 27 augustus
Eerste schooldag
Dinsdag 4 september
Informatieavond
19:00-19.45 groep 1/2
en groep 5/6
20:00-20.45 groep 3/4 en
groep 7/8
Vrijdag 7 september
Groep 7/8 open monumentendag Koperen Knop
Woensdag 12 september
Stakingsdag, leerlingen
zijn vrij!

Klasbord
Alle informatie vanuit de groepen zal komend schooljaar via Klasbord
verlopen. Het is dus van belang dat u als ouder(s) / verzorger(s) zich
hierbij aanmeld om zo op de hoogte te blijven. Even nog een keer alle informatie hierover op een rijtje:
Wat is Klasbord?
Klasbord is een social media tool waarmee het mogelijk is om ouders en
betrokkenen rondom de klas op een makkelijke, veilige en vooral op een
leuke manier te informeren over het reilen & zeilen van de klas èn de
school. Zo kan de leerkracht een foto delen van een leuke activiteit in de
klas, een tekstbericht sturen, of bijvoorbeeld een oproep plaatsen.
Veilig & gesloten
Klasbord is een afgesloten & veilige omgeving. Alleen de ouders & betrokkenen rondom de klas krijgen toegang tot de geplaatste berichten. De
leerkracht heeft hierbij de volledige controle.
Benieuwd hoe Klasbord werkt? Bekijk het filmpje met uitleg op:
www.klasbord.nl
Deze week ontvangt u van de leerkracht een uitnodiging met een omschrijving hoe u de klas
kunt volgen. Hierin staat ook de unieke klascode die u nodig heeft bij aanmelding.
Toestemming i.v.m. privacy
Klasbord is een gesloten omgeving en voldoet aan de privacywet. Omdat er informatie en foto’s
worden gedeeld vanuit de klas kan het gebeuren dat er kinderen herkenbaar in beeld komen.
Om de privacy van iedereen te respecteren vragen we u om aan te geven of u hier bezwaar
tegen heeft. Nogmaals, de berichten die geplaatst worden op Klasbord zijn alleen toegankelijk
voor ouders en betrokkenen van de groep en door de leerkracht geaccepteerd.
Schoolfruit
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Woensdag en vrijdag zijn onze fruitdagen. Wilt u uw kind(eren) op deze dagen fruit meegeven?
Alvast bedankt.
Gymtijden
De gymdag voor het komende schooljaar blijft, net als afgelopen schooljaar, op de dinsdag.
Groep 3/4 start in de middag met gym om 13.00 uur. Dit betekent dat de kinderen om 13.00 uur
niet op school starten maar in de Appelgaard. De juf vertrekt om 12.50 uur met de kinderen die
overblijven naar de gymzaal. U kunt kiezen of uw kind meeloopt om 12.50 uur met de juf of dat u
uw kind (zonder fiets!) zelf om 13.00 uur bij de Appelgaard brengt. In de klas hangt een lijst
waarop u kunt aangeven waar u voor kiest. Wilt u dit voor dinsdag kenbaar maken?
De groepen 5/6 en 7/8 gaan om 14.00 gymmen tot het eind van de middag. Met uw toestemming mogen de kinderen na de gymles zelf naar huis. Stel de leerkracht hiervan dan voor de
eerste gymles op de hoogte. De kinderen van groep 7/8 gaan op de fiets naar de gym.
Uiteraard mogen de kinderen ook met de juf mee terug naar school om vanaf daar naar huis de
gaan.
Staking
Op woensdag 12 september staken de medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland
en Zeeland. De estafetteacties zijn in februari in Groningen en Friesland begonnen. Het stokje is
ondertussen het hele land doorgegaan en komt op 12 september voor de laatste etappe aan in
Zuid-Holland en Zeeland. De vakbonden organiseren deze dag een manifestatie in Rotterdam.
De stichting OVO ondersteunt deze staking en sluit daarom al zijn scholen op deze dag, dus ook
de Driemaster. In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij
op uw steun voor deze staking.
Verkeersveiligheid
Vanaf volgende week wordt het weer een stuk drukker rondom de school met verkeer van en
naar de beide scholen, maar ook met omwonenden die de deur uit moeten. Om de veiligheid
voor alle mensen te waarborgen, willen we u vriendelijk verzoeken om rekening te houden met:
 de omwonenden (dus ook niet voor ‘eventjes’ parkeren voor een oprit)
 de busstrook die gedeeltelijk vrij moet blijven voor de Wonderwijzer
 het parkeren in de vakken, denk hierbij aan de mogelijkheid van het parkeren in de Haringband.
 Het juiste gebruik van de Kiss & Ride zone: alleen bedoeld voor het afzetten van leerlingen, niet voor kort parkeren.
Tip voor kinderen op de fiets: oefen weer een keertje in de laatste vakantieweek met het naar
school fietsen, door erachter aan te fietsen. Even weer de regels herhalen kan geen kwaad.
Als we met elkaar rekening proberen te houden, geven we ook het goede voorbeeld aan onze
kinderen! Op de volgende pagina vindt u nog een affiche van ‘School op Seef’ met interessante
tips en weetjes.
Nog een paar fijne, laatste vakantiedagen en tot maandag,
Het team Driemaster Westwijk
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