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Nieuwsbrief 2: vrijdag 17 augustus 2018.
Teamfoto schooljaar 2018-2019

Van links naar rechts achterste rij:
Helen, Erica, Ineke, Maud, Mark, Mariëtte, Annemieke H, Henk, Karen, Sarah, Lonneke, Charissa,
Hermelijn, Anouk, Jolanda, Pauline, Lea, Henny, Jos, Heleen, Karin.
Voorste rij:
Jessica, Anja, Belinde, Annemieke D, Janny, Marianne.
Afspraken m.b.t. het continurooster:
N.a.v. de teamvergadering van deze ochtend wil ik m.b.t. het continurooster graag de volgende
afspraken nog even bij u onder de aandacht brengen:
- de poorten gaan pas om 8.20 uur open, eerder kun je het schoolplein dus niet op.
- kinderen en ouders/ verzorgers mogen om 8.20 uur het plein op, eventuele fietsen parkeren en
de school binnen gaan. Om 8.30 uur klinkt de bel en starten de lessen.
- de kinderen hebben om 10.00-10.15 uur ochtend pauze en eten/ drinken daarna in de groep.
Zorgt u voor schoongemaakt groente of fruit? Water krijgen zij op school.
- van 12.00 tot 12.45 uur is het lunchpauze/speeltijd. Alle kinderen eten in hun eigen groep, bij
de eigen leerkracht. Zij nemen zelf brood en drinken mee. Een klein snoepje mag, meer niet.

- de kinderen zijn om 14.30 uur uit/ op woensdag om 12.00 uur. U kunt het plein vijf minuutjes
eerder betreden.
- de deur aan de hoofdingang wordt nu vaak gebruikt om met kinderen naar binnen te komen. Dat
is niet de bedoeling. Ouders en kinderen gebruiken de twee ingangen aan het schoolplein om
binnen te komen. De hoofdingang is bedoeld voor bezoek onder schooltijd door externen of
ouders die een afspraak op school hebben. Ook wanneer uw kind te laat komt of later komt door
artsenbezoek mag de hoofdingang gebruikt worden. De deuren aan het plein zijn onder schooltijd
zo veel mogelijk gesloten.

Maandag 20 augustus a.s. zullen alle teamleden alle kinderen en ouders begroeten op het plein op
de eerste schooldag.
You can enter school at 8.20. School begins at 8.30. We end at 14.30 and 12.00 o clock on
Wednesday. Fruit and vegetables are for the morning break time. All children bring their own
bread and drinks during lunchtime. A small candy is also allowed. We enter school at the doors on
the playground. The main entrance is only for appointments during school hours.
Het taalLokaal:
Juf Helen, vrijwilligster van het TaalLokaal, start woensdag 22 augustus weer met de
Nederlandse les voor ouders. De lessen zijn iedere woensdag van 8.30 tot 10.00 uur en kosten 2
euro per les. De les vindt plaats in de teamkamer.
Our Dutch lessons for parents will start again on Wednesday 22th of august in the team room at
our school.
Aanwezigheid ouders bij logopedie op school:
Mandy Mutsaers, onze schoollogopediste houdt ook dit schooljaar weer praktijk op school. Onze
leerlingen kunnen na aanmelding dan onder schooltijd of na schooltijd logopedie op school krijgen.
De zorgverzekering vraagt echter wel om een goede borging van deze logopedie. Zij stellen
daarom verplicht dat bij tenminste 50 % van de behandelingen, een van de ouders erbij is.
Wanneer u uw kind bij Mandy aanmeldt, zal zij u dat exact verder uitleggen en praktische
afspraken hierover met u maken.
During logopedie at our school, the health insurance permitted parents to join the sessies at
school for at least 50 % of the time. The logopedist can tell you more about it.
Dinsdag 21 augustus Jessica afwezig.
Vanwege een nascholingsdag in Utrecht ben ik dinsdag 21 augustus afwezig.
Due of a trainings day in Utrecht, I am absent at Tuesday 21th of August.
Zitkuil schoolpein:
De stenen zitkuil op het schoolplein is versleten. Met het oog op de renovatie van de school en
het schoolplein wordt nu samen met onze hovenier naar een passende tijdelijke oplossing
gezocht. De hovenier bekijkt volgende week de constructie. Als deze te repareren is, doen we
dat. Zo niet, dan zal de zitkuil verwijderd worden./ our playground is under construction.

Pleinafspraken:
In de ochtendpauze en tijdens de middagpauze spelen we op het schoolplein. We hebben
vanmorgen de pleinafspraken nog even opgefrist:
We blijven van elkaar af./ We do not touch each other
Voetballen in de voetbalkooi is voor groep 6-7-8/ Soccer for the older children is in the cage
Voetballen op het grasveld is voor groep 3-4-5/ Soccer for the younger children is on the grass
Als de bal over het hek gaat, melden we dat even bij de surveillance/ When the ball is behind the
gate, we tell the surveillance
Tikkertje mag, pakkertje niet/ It is oke to play catch, we do not grab each other
Het meebrengen van (klein) eigen buiten speelgoed (knikkers, springtouw) is toegestaan, maar wel
op eigen risico./ It is your own risk to bring your own (small) toys.
De leerkrachten zullen de speelafspraken komende week bespreken met de kinderen. Ik evalueer
de speelafspraken met het team en de kinderraad.

