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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar . Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
Ma 26 Augustus
Ma 2 – Vr 6 Sept
Vanaf ma 2 sept
Ma 9 – Vr 13 sept
Woe 11 sept
Do 12 Sept
Vr 13 sept
Woe 18 sept
Di 1 okt
Vr 4 okt
Vr 18 okt
Vanaf Ma 21 okt

Start schooljaar
Gouden week gesprekken (zie uitleg in deze nieuwsbrief)
Start kunstweken
Kindgesprekken groep 8 over VO
Grote inloop groep 3-8 van 8.15 uur- 8.45 uur
Grote inloop groep 3-8 van 8.15 uur- 8.45 uur
Gr 5-6 en Gr 7-8 Gastles Frysk jeugdorkest
OR vergadering
Jaarvergadering OR/ MR
Dierendag
12.00 uur start herfstvakantie
Herfstvakantie

BEGIN SCHOOLJAAR: we maken er een gouden jaar van!
Na een mooie vakantie beginnen we vandaag weer met veel plezier aan het nieuwe schooljaar. We
starten het schooljaar met de z.g. gouden weken: we werken deze weken aan de groepsvorming en de
sfeer binnen de groepen en de school. Dit doen we door veel met elkaar samen te werken en te spelen .
Gedurende deze twee weken is er voor alle groepen elke morgen tussen 8.05 en 8.15 de inloop: u kunt
met uw kind even gezellig binnen wandelen en een kijkje nemen in de klas van uw kind. Na deze twee
weken blijft de woensdag de inloopochtend voor alle groepen, net zoals u gewend was.
Na de gouden weken blijven de kinderen van groep 3 t/m 8 tot 8.15 op het plein totdat de bel gaat.
Vanaf 8.05 tot 14.15 zien we graag dat de ouders het speelplein overlaten aan de kinderen.

AFSPRAKEN MAKEN
Net zoals vorig jaar hebben we in ons team afgesproken dat we dit schooljaar ook willen werken aan
timemanagement. Dit houdt in dat het team van elkaar weet wat de planning van de hele werkdag is.
Het rooster van de klas is voor een groot deel leidend voor de dag; daarnaast plannen we ook de tijd na
schooltijd. Voor u als ouder houdt dit in dat u met ons een afspraak kunt maken als u de leerkracht na
schooltijd wilt spreken. U kunt dan ’s morgens vragen of er tijd na schooltijd is om deze afspraak te
plannen. Voor mededelingen van doktersbezoeken etc. kunt u ons altijd even aanspreken. We hopen
door deze manier van werken de efficiëntie van onze tijd zo optimaal mogelijk te benutten.
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GESPREKKEN GOUDEN WEKEN
Dit schooljaar zullen de ouders van de kinderen die dit schooljaar nieuw op school zijn gekomen een
persoonlijke uitnodiging krijgen van de desbetreffende juf voor een kennismakingsgesprek omtrent hun
kind. Ook zal er dan in overleg een moment worden afgesproken waarop het gesprek zal plaatsvinden.

GESPREKKEN PLAATSINGSWIJZER GROEP 8
In de week van maandag 9 september vinden voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders de
gesprekken plaats van de plaatsingswijzer van het voortgezet onderwijs. U kunt zich alvast inschrijven
op de lijst die bij groep 7-8 hangt.

PARRO APP
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan we dit schooljaar de klasbordapp niet meer
gebruiken, maar de PARRO app. Naast deze app gebruiken we natuurlijk ook nog de mail als
communicatiemiddel. Dit betekent dat de traditionele whats app komt te vervallen wat betreft
berichtjes sturen naar de leerkracht.
De voordelen van de PARRO APP zijn:
Altijd op de hoogte Het wordt voor ons makkelijk om u op de hoogte te houden. Onze berichten komen
direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!
Bekijk de leukste momenten van uw kind . Wij kunnen (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel
eenvoudig de leukste foto’s met u delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind.
Direct contact met onze school. Wij hebben hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle
andere ouders te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.
Veilig & privé Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kunt u
aangeven waar foto’s van uw kind gedeeld mogen worden.
Binnenkort krijgt u van Sandra Menks meer informatie hierover toegestuurd.
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FOLDERS
Vanaf a.s. maandag 2 september zal er een informatiehoekje worden gemaakt bij de entrée van school
waar u desgewenst foldertjes en andere zaken kunt vinden omtrent abonnementen op tijdschrijften die
gerelateerd zijn aan het onderwijs. Van harte aanbevolen om daar regelmatig even te kijken.

JUFFENDAG
Dit schooljaar gaan we alle verjaardagen van de juffen op de z.g. juffendag vieren . We plannen nog een
mooie dag hiervoor in het voorjaar.

WIJ GAAN MEEDOEN MET DE KUNSTWEKEN
Binnenkort gaat onze school meedoen met een bijzonder project beeldende vorming. Doel is ieder kind
op eigen niveau te inspireren tot het maken van een echt kunstwerk. Dat doen we door hen kennis te
laten maken met wereldbefaamde artiesten en hun werk.
Om dat trotse gevoel te versterken ontvangen de kinderen een gedrukte kaart van hun eigen werk.
Helemaal uniek is dat ze een persoonlijk museum krijgen op internet waarvoor ze (met enige hulp van
u) familie en vrienden mogen uitnodigen. Uiteraard ontbreekt een museumshop niet, hier kunnen leuke
aandenkens worden besteld met de tekening van uw kunstenaar. Net als Van Gogh je eigen schiderij op
een mok of placemat, hoe bijzonder is dat?
Gegarandeerd dat ook uw kind zichzelf en u weet te verrassen met prachtwerk. We houden u op de
hoogte.

RONDLEIDING
Op woensdagmorgen 11 september en donderdagmorgen 12 september (van 8.15-8.45 uur) gaan de
kinderen van groep 3 t/m 8 de aanwezige ouders een rondleiding geven in de eigen klas. Zij zullen u dan
zelf van alles vertellen over wat er allemaal gedaan wordt in de groep. Er zijn twee momenten gepland
waarbij u kunt aanschuiven.
Voor de informatie over de dagelijkse gang van zaken in groep 1-2 krijgen ouders van groep 1-2 nog
nader bericht van juf Petra.
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GYM
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen hun gymspullen meehebben. Wilt u er zorg voor dragen dat ze
deze elke gymles bij zich hebben? Wij zien graag dat de kinderen gymschoenen en gymkleding dragen:
dit i.v.m. de veiligheid en hygiëne. De gymlessen voor groep 3-8 zijn op dinsdagmiddag en vrijdag.

DIERENDAG
Op deze feestelijke dag mogen de kinderen hun huisdier mee naar school: tussen 10.00-10.30 kunt u als
ouder de dieren brengen zodat we samen de dieren kunnen bewonderen.

Nieuws vanuit de OR
In oktober staat de jaarvergadering weer op de planning. Een aantal van ons zitten er ondertussen 4 jaar
in en dus is het tijd voor verkiezingen. Het gaat om de volgende personen:
-

Cindy Wagenaar, voorzitter -> herkiesbaar
Grietje Amels -> herkiesbaar
Nynke Bouwhuis, penningmeester -> herkiesbaar
Daphne van der Laan -> niet herkiesbaar
Pietsy Altena , notulist -> zittend lid

We zijn op zoek naar een notulist en evt. een voorzitter en penningmeester.
Mocht je interesse hebben kan je je aanmelden bij Wilma. In de weken voor de vergadering zullen we
gaan kijken welke aanmeldingen er zijn. Afhankelijk daarvan zullen er verkiezingen volgen.
We krijgen graag tips over leuke activiteiten voor en met de kinderen. Naast de jaarlijks terugkomende
activiteiten zijn nieuwe ideeën altijd welkom. Je kan deze doorgeven aan 1 van de leden van de OR.

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Populier

Bijlage Kwinkouderbrief
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