Nieuwsbrief september 2019
Beste ouders
Wat zijn we weer heerlijk gestart!
Een heerlijke schone school , de vloeren fris in de was gezet , echt een signaal dat we weer gaan
starten aan een nieuw schooljaar.
Hoewel de kinderen nog genoten van een laatste vakantieweek was het team al hard aan de slag om
zo veel voorbereidingen te doen. Ook het team was afgelopen maandag er weer helemaal klaar
voor.
Aan de gezichten van de kinderen was te zien dat ook zij er weer zin in hadden. En natuurlijk, in het
begin is het soms weer even wennen aan de nieuwe juf of meester maar dat geldt ook voor de
leerkrachten: weer even wennen aan een nieuwe groep kinderen. Het hoort er allemaal bij.
Wat zeker is: het wordt weer een TOP jaar!
Natuurlijk hebben we u als ouders heel hard nodig: u bent als opvoeder degene die uw kind het
beste kent en wat uw kind nodig heeft. Daarom krijgt u ook een uitnodiging om kennis te maken met
de nieuwe leerkracht en om de leerkrachten te informeren over uw kind: over de leuke en
talentvolle kanten van uw kind maar misschien ook over de zorgen die u graag met de leerkracht wilt
delen. Samen kunnen we zoeken naar mogelijkheden.
Nieuwe leerkrachten
Vlak voor de zomervakantie hebben wij als team versterking gekregen van 3 nieuwe collega’s.
Wij wensen hen een geweldige tijd op onze school.

Juf Marianne aan
het werk met de
kleuters

Juf Maryam legt de kinderen van
groep 5 uit wat ze moeten doen

Iedere woensdag en donderdag hebben de
leerlingen van groep 3 t/m groep 8 gym.
Helpt u uw kind eraan herinneren om gymspullen
mee te nemen ?

Meester Ivo
Ook is juf Marielle, na een tijdelijke afwezigheid als groepsleerkracht, weer lekker gestart in groep 4.

Onze website: www.bredeschoolmerenwijk.nl
Op de website kunt u onze schoolgids vinden. In de schoolgids staan zaken die voor u van belang zijn
om te weten. De grote hoofstukken zijn o.a.: onderwijsinhoud, zorg en begeleiding, verlof en
verzuim.
Wanneer u een papieren versie wilt ontvangen wil ik u vragen om dit aan de leerkracht kenbaar te
maken. Veel ouders vinden het prettig om dit digitaal te hebben.
Natuurlijk krijgt u wel een papieren kalender. Hierop staan de activiteiten die we op school doen en
ook wanneer er ouder-kindgesprekken zijn.
De kalender staat ook op de website en mochten er nieuwe activiteiten bijkomen of data
veranderen kunt u dit op de website terugvinden.
Het programma Schoudercom zullen wij niet meer gebruiken. Te weinig ouders maakten hier
gebruik van en aangezien de school hiervoor een aardig bedrag moest betalen is er besloten om niet
meer met Schoudercom door te gaan.
We proberen zoveel mogelijk belangrijke informatie op de website te plaatsen en zijn aan het
onderzoeken of we een ander ouderportaal kunnen gaan inzetten.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 18 september is er van 15.15-17.30 een informatiebijeenkomst voor alle ouders en
kinderen.
Tijdens deze bijeenkomst gaat u horen wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor het leerjaar;
voor iedere groep is dat natuurlijk anders.
Daarom zijn er 2 rondes zodat u als ouder naar 2 groepen kunt.
De 1e ronde is van 15.30-16.15 en de 2e ronde van 16.30-17.15.
Vanaf 15.15 is er inloop via de aula
In de aula kunt u informatie halen over
 Huiswerkbegeleiding op dinsdag en donderdag in het buurthuis van 15.00-16.00
Wie kan er gebruik van maken en wat betekent dit voor mij als ouder
 Sporttuin Slaaghwijk: wat wordt er gedaan en hoe kan mijn kind hieraan meedoen
 Een aanbod voor leerlingen vanaf groep 5 om goed te leren typen, wat handig is voor het
werken op de computer. U kunt zien hoe er gewerkt kan worden.



Stichting Leergeld: wanneer financiële ondersteuning nodig is voor mijn kind in relatie tot
school en leren. Wat kan ik aanvragen als ouder en hoe gaat dit in zijn werk?

Speelpleinen
In de vakantie zijn al onze speelpleinen weer opgeknapt: alle bomen gesnoeid, onkruid weggehaald
en klim- en klauteronderdelen weer vervangen. Alles is weer veilig. Het was een enorm werk ( en
heel veel geld) maar we zijn er erg blij mee.
Tuintjes en vervoer
Zoals u wellicht weet maakt ieder kind een zaai-, groei- en oogstseizoen mee. Groep 7 gaat tot aan
de herfstvakantie iedere dinsdag naar de tuintjes om te gaan oogsten. Het betekent ook dat de
kinderen op de fiets moeten.
Wil u er voor zorgen dat uw kind op dinsdag op de fiets naar school komt.
Tot zover deze nieuwsbrief van september.
Ik hoop u allen te zien op woensdag 18 september.
Samen maken we er een geweldig jaar van!
Namens het team
Ger van der Meer

