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Verdrietige start van ons schooljaar: 
Na een intens verdrietige start van het schooljaar proberen 
we met elkaar de draad weer op te pakken. Ondanks alle 
emoties die we met elkaar gedeeld hebben vinden we het 
erg belangrijk om ook weer plezier met elkaar te kunnen 
hebben.  
We kijken terug op een intense periode, die we met elkaar 
hebben beleefd. Onze dank is groot voor alle steun en de 
warme samenwerking die we ook met jullie als ouders/ 
verzorgers hebben mogen ervaren. 
We wensen alle gezinnen, families en naasten die een 
dierbare verloren hebben in de afgelopen periode heel veel 
sterkte en kracht toe. Ons hart is bij jullie! 
 
Uiteraard nemen we ook op school alle tijd en ruimte die de kinderen en leerkrachten nodig hebben 
om samen met het verdriet en de gevolgen hiervan om te gaan. Voor thuis hebben we informatie 
hierover vanuit de GGD, die we als bijlage bij deze nieuwsbrief meesturen. In de brochure “Na de 
schok” staat naast informatie ook mogelijke reacties en tips hoe je hier samen met je kind mee om 
kunt gaan.  

 
Belangrijke data: 
Schoolreis: donderdag 29 september 
Studiedag: vrijdag 30 september (alle kinderen zijn vrij) 

 
Informatieavond op maandag 17 oktober 
Onze informatieavond zal op maandagavond 17 oktober zijn: 
18.45u Inloop 
19.00 Start ronde 1 
19.30 Pauze 
19.45  Start ronde 2 
20.15 Verwachte eindtijd 
 
Een ronde duurt maximaal 30 minuten 

1. Voortgezet Onderwijs  
2. Veilig Leren Lezen 
3. Methode Kwink (Voor Sociaal Emotionele Ontwikkeling) 
4. Leesbevordering 
5. Methode Leskracht (onderwijs in samenhang voor de groepen 5 t/m 8) 
6. Ronde 1; Cyclus ouder-kindgesprekken  

Ronde 2; Meer- en Hoogbegaafdheid en aanbod Pluswerk 
 



Zoals je ziet wordt elk onderwerp, behalve onderdeel 5, twee keer aangeboden. 
U kunt zich voor maximaal twee rondes inschrijven. 
 
Er kunnen maximaal 25 ouders per ronde deelnemen en bij minder dan 5 inschrijvingen gaat de 
ronde niet door. 
 
 

Schoolfotograaf  
De schoolfotograaf is verplaatst naar donderdag 20 oktober.  
We zijn benieuwd naar alle stralende toetjes en mooie kapsels deze dag. 
Ook broertjes-zusjes die niet bij ons op school kunnen op de broertje-zusje-foto. Mocht je daar 
gebruik van willen maken dan kun je je aanmelden om na 14.30u hiervan gebruik te maken. Hierover 
volgt nog verder bericht. 

 
 
Ouder-kindgesprekken  
 
 

De ouder-kindgesprekken zullen dinsdag 4 
en donderdag 6 oktober gehouden 
worden. Dit zijn gesprekken van 10 
minuten waarin we naast kennismaken 
met elkaar ook samen bespreken waar we 
de komende tijd aan gaan werken. Het is 
daarom de bedoeling dat de kinderen bij 
de gesprekken aanwezig zijn.  
 
Ouders met meerdere kinderen op school 
kunnen zich vanaf maandag 26 september 
inschrijven en overige ouders kunnen 
inschrijven vanaf dinsdag 27 september. 

 
 
 
 
 
 

Volgende nieuwsbrief: 
Vanwege de Ziggostoring van afgelopen week is de geplande nieuwsbrief niet verzonden. In plaats 
daarvan ontvangen jullie nu een korte versie en zal volgende week het verdere nieuws volgen. 
 
 
 
Wij wensen jullie een heel fijn weekend en hebben enorm veel zin in het schoolreisje! 
 
 
 


