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***Mededelingen***
We zijn weer begonnen!
Het schooljaar is weer begonnen en het is alsof we niet weg zijn geweest!
Het was goed om iedereen uitgerust terug te zien. Het team is nog niet helemaal compleet
aanwezig. Juf Femke is nog afwezig i.v.m. ziekte. Het is nu nog niet duidelijk wanneer zij aan
het werk kan. Ook hadden we nog een vacature, welke nog niet ingevuld was. U bent
hierover op de vrijdag in de laatste vakantie week geïnformeerd via Digiduif, omdat de
vervanging voor groep 6 pas laat duidelijk was.
We gaan dit jaar verder met plannen maken voor onze nieuwe school. Zoals aangegeven in
het Digiduif bericht is het mooi dat de bouwvergunning is afgegeven door gemeente!
Uiteraard zullen wij u daarbij betrekken.
Een nieuw jaar van hard werken, ons verder ontwikkelen en veel leren ligt voor ons. Wij
rekenen weer op uw hulp en betrokkenheid. Laten we er samen een mooi schooljaar van
maken!

Willipaspoort en het toestemmingsformulier voor foto’s en video
Het Informatieboekje heeft u inmiddels van de week, zowel digitaal als op papier ontvangen.
Denk u eraan om het Willipaspoort en het formulier toestemming voor foto’s en video’s in te
vullen en in te (laten) leveren bij de leerkracht!

Ouders in de klas
Ouderbetrokkenheid is een belangrijk gegeven om samen met u de ontwikkeling van uw
kind(eren) te volgen en te begeleiden. Voor u als ouder is het zodoende ook van belang te
weten, waarmee de groep bezig is en dat u in de gelegenheid bent om een kijkje te nemen in
de klas. Daarover hebben we de volgende afspraken:
•
Kinderen van groepen 1/2 mogen in de klas gebracht worden.
•
In de groepen 1/2 zijn er twee momenten (de spelinloop) van 08.30 u tot 08.45 u in
de week waarin de ouders welkom zijn in de groepen. Ouders worden dan uitgenodigd om
samen met hun kind te spelen in de groep.
•
De kinderen van de groepen 3 mogen tot de herfstvakantie in de groep gebracht
worden tot 8.30 en 13.30 uur.
•
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 worden tot de klasdeur gebracht. Dit geeft de
ouders de kans om kinderen te begroeten. Er zijn twee momenten in de week, één op
maandagmiddag en één op donderdagochtend, waarbij de ouders 10 minuten voor
schooltijd (inloopmomenten) in de groep welkom zijn tot 8.30 en 13.30 uur.
Op deze wijze heeft u de mogelijkheid om de groep tussentijds te bezoeken en de
leerkrachten kunnen op tijd beginnen met de lessen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

De Vreedzame School
Onze school start dit jaar met de invoering van de Vreedzame School.
Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en
de vorming van actieve en betrokken burgers.
U als ouders/ verzorgers en wij als team hebben te taak om onze
kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die ingewikkeld in

elkaar zit. Het is een maatschappij, waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor
succes, maar ook de sociale vaardigheden, de manier waarop we met elkaar omgaan.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een minimaatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te
oefenen.
Met het programma van de Vreedzame School leren de
kinderen om op een positieve manier met elkaar om te
gaan. De kinderen leren democratische beslissingen te
nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer
en de gang van zaken in de groep en op school.
Dit bevordert niet alleen het plezier, waarmee de
kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een
werkklimaat, waarin veel geleerd kan worden.
Het programma van de Vreedzame School biedt een
programma, dat bestaat uit zes blokken. Het eerste blok
heeft als thema “Wij horen bij elkaar” en bij de groepen 1/2
heet het “Onze klas”. Het gaat bij dit thema over de
groepsvorming. In elke klas is op het prikbord een gele wand
zichtbaar met daarop de grondwet van de Vreedzame
School, het vignet van het eerste thema en de opsteker (een
compliment). Binnenkort komen ook de afspraken en regels
van de groep daar te hangen. De afbeeldingen zijn een
verduidelijking en herinnering aan alles wat we doen voor
een Vreedzame School. Dat laatste, het doen, is natuurlijk
het belangrijkste en daar gaan we met z’n allen aan werken.

***Tijdens schooltijd***
TSO na de zomervakantie
Willen de ouders van kinderen die gebruik maken van de TSO er om denken om hun
kind(eren) weer aan te melden/op de lijst voor de TSO te zetten. Nieuwe ouders en kinderen
moeten zich inschrijven bij “Overblijven met Edith” via de website
www.overblijvenmetedith.nl en met mobiel of tablet via
https://mobiel.overblijvenmetedith.nl. Dan weten de TSO-medewerkers hoeveel kinderen er
zullen komen en kan er een goede verdeling worden gemaakt voor de inzet van de
medewerkers. Wilt u ook nakijken of alle gegevens nog juist zijn, zoals telefoonnummers,
emailadres, enz. en deze zo nodig wijzigen/aanpassen bij “Overblijven met Edith”? Ook
willen wij u vragen om de nog openstaande facturen zo spoedig mogelijk te betalen! Ouders
met vragen over de TSO kunnen contact opnemen met de TSO-coördinator Annette Nugter op
maandag, dinsdag en donderdag via een emailbericht naar tso.willibrord@gmail.com of
telefonisch op het mobiele nummer voor de TSO: 06-21407587. Bedankt voor uw
medewerking!

De Agora Taaltas
De Agora Taaltas is een project voor de kinderen uit de groepen 1-2.
De Agora Taaltassen zijn tassen met daarin een prentenboek en daarbij allerlei materialen om
mee te spelen voor de kinderen.
De Agora Taaltas heeft tot doel de woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid van de
leerlingen te vergroten, waarbij tevens de onderlinge band tussen ouder en kind verstevigd
wordt door een bijzonder voorleesmoment te creëren. Tevens is het doel om d.m.v.
verbredende activiteiten gekoppeld aan het boek, de spelontwikkeling en de sociaalemotionele ontwikkeling te stimuleren.
Het maken van deze tassen wordt gedaan door ouders m.b.v. de oudercoördinator Bianca en
Juf Nancy. Elke woensdagochtend (08.30 tot 12.30 uur) gaat er een groepje ouders aan de
slag. De ouders werken in de lerarenkamer op het hoofdgebouw. Het is niet alleen nuttig voor
de school, maar ook een moment om als ouders gezellig bij elkaar te komen.
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om hierbij te helpen.
Het is uiteraard niet verplicht om elke woensdag te komen.
Mochten ouders interesse hebben kunnen de ouders zich melden bij juf Nancy groep 1-2D.

***Na schooltijd***

***Na schooltijd***
Ophalen/brengen
Ook na de zomervakantie zullen de ophaal/brengtijden van de peuterspeelzaal het zelfde zijn
namelijk:
Maandag t/m vrijdagochtend 08:30 uur - 12:15 uur (vanaf 12:00 uur ophalen)
Maandag t/m vrijdagmiddag 13:15 uur – 15.30 uur (vanaf 15.15 uur ophalen).
Woensdag Gesloten.
In verband met ons dagprogramma verzoeken wij u vriendelijk om bovenstaande tijden aan te
houden.
Mocht u om welke reden dan ook niet instaat zijn uw kind zelf te halen/brengen en wordt hij/zij
door iemand anders gehaald, kunt u het ons laten weten op het nummer: 0640123322
In verband met de start van ons dagprogramma verzoeken wij u vriendelijk om uiterlijk 8.45 uw
kind(eren) gedag te zeggen.
Thema
In de weken van 36 t/m 37 zullen wij van start gaan met het thema “Welkom”. Er komen een
aantal nieuwe kinderen bij ons, dus is het voor iedereen weer even wennen.
Wat zijn ook alweer de regels en rituelen op de peuterspeelzaal? D.m.v. gesprekjes, activiteiten en
het doornemen van plaatjes/gebaren wennen de kinderen weer aan de peuterspeelzaal.
Wij zouden het leuk vinden als u een foto van de vakantie mee zou nemen, zodat wij hierover in
de kring met de kinderen kunnen praten.
Wij zullen de volgende liedjes/versjes gebruiken voor dit thema:
Ik ben ik en jij bent jij:
https://www.youtube.com/watch?v=oYYhzJL6Td4
Familie vinger:
https://www.youtube.com/watch?v=ilcixT9TIRw

Interactief voorlezen
Tot slot zijn wij erg blij dat Lidewij ook in het nieuw schooljaar interactief komt voorlezen. De
eerste voorlees ochtend staat gepland op:
11 september om 09.15 uur.
U bent van harte welkom om het voorlezen bij te wonen. Wij verheugen ons op een gezellige
periode rondom thema “Welkom”.

Na dit thema zal “Ik ben IK” van start gaan. In dit thema gaan wij het hebben over het
zelfbeeld/familie, hygiëne en andere dagelijkse handelingen. Ook voor dit thema zullen wij het
leuk vinden als de kinderen foto’s van zich zelf, ouders of andere belangrijke personen in hun
leven mee nemen.
Fruit van de maandag
Deze maand zullen de kinderen kennis maken met gedroogd fruit. Denk aan gedroogde
pruimen/tutti frutti.
Oproep
Komende maand willen wij weer van start gaan met het uitdelen van de taaltassen. Om deze weer
uit te kunnen delen hebben wij hulp van ouders nodig om deze in elkaar te zetten. Heeft u
interesse hier in laat het ons dan zo snel mogelijk weten.

