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nieuwsbrief
Meeleven
Dank, veel dank voor het overweldigende meeleven dat ik krijg, nu bekend is geworden dat ik ernstig ziek ben. Geweldig
om te ervaren dat zo velen om mij heen staan. Ook de kinderen reageren op hun eigen lieve en onbevangen manier; het
doet me goed.
Op het moment dat ik dit type, weet ik nog niets meer dan vorige week. Zodra het gesprek met de artsen over de
(on)mogelijkheid van behandeling achter de rug is, zal ik dat delen.

Afsluiting project
We hebben gisteren met het Open Podium een heel mooie start gegeven aan onze projectweken ‘Let’s go!’ Prachtig om
alle kinderen even ‘hun eigen moment’ op het podium te kunnen geven. Mooi ook om te zien hoe iedereen zo van elkaar
geniet. Op de inloopavond en/of de website kunt u er ongetwijfeld filmpjes en foto’s van zien.
Op donderdagavond 13 oktober is de inloopavond waarmee we het project afsluiten. U kunt tussen 18:30 en 19:45 uur in
alle groepen rondlopen.

Kinderboekenweek
We meldden het al in de vorige nieuwsbrief, maar herinneren u nog even aan twee activiteiten:
 A.s. donderdagmiddag 6 oktober is er in de groepen 1 t/m 4 kinderboekenthee voor kinderen, ouders en grootouders en
dit jaar noemen we dat natuurlijk een high tea. Tussen 13:45 en 14:15 uur wordt er over boeken gepraat, voorgelezen en uiteraard- thee gedronken. Het is leuk wanneer u zelf een voorleesboek meebrengt. (Groot)ouders: heel hartelijk welkom!
U hoeft zich niet van tevoren op te geven, maar kunt gewoon binnen komen lopen.
 In samenwerking met boekhandel Bruna Pijnacker Van Schooten wordt er in de aula een boekenmarkt gehouden. Voor
kinderen van alle leeftijden zijn er leuke, spannende en leerzame boeken te bekijken en te kopen. U kunt de boeken direct
afrekenen en meenemen. Naast het leesplezier dat het voor u en uw kind oplevert, steunt u ook nog de school. Omdat het
een feestelijke boekenweek is, krijgt de school namelijk maar liefst 20% van de omzet als gift. Van dat geld kopen wij zelf
ook weer (voorlees)boeken, zodat we de klassenbieb actueel houden.
U krijgt natuurlijk het Boekenweekgeschenk gratis.
U bent allen welkom bij de boekenmarkt:
- Morgen, woensdag 5 oktober tussen 11:45 – 12:45 uur
- Overmorgen donderdag 6 oktober tussen 14:15 – 15:15 uur (te combineren met de kinderboekenthee)

Ouders in het lokaal
Op de informatieavond in groep 3 verzuchtten ouders dat het ’s morgens altijd zo druk is in gangen en lokalen. Zij vroegen
zich af tot aan welke groep ouders eigenlijk nog mee naar binnen blijven gaan. Velen wisten niet van de gewoonte op onze
school dat dit t/m groep 8 gebeurt en zij verbaasden zich erover.
In het team hebben wij een aantal jaar geleden wel eens gesproken over de wenselijkheid van het afschaffen van dit
‘brengen in de klas’. We besloten toen dat we dat niet wilden, omdat het contactmomentje tussen ouders en leerkrachten
dan vervalt, terwijl dat soms toch even waardevol of praktisch kan zijn.
We zijn een aantal jaar verder, hebben inmiddels startgesprekken waardoor ouders en leerkrachten direct al even
persoonlijk contact hebben, we kennen nu inloopochtenden, hebben het ouderportaal van ParnasSys en last but not least:
RUST in de school is voor ons speerpunt geworden, evenals ZELFSTANDIGHEID bij de leerlingen.
We hebben op een personeelsvergadering het onderwerp opnieuw van alle kanten belicht en kwamen tot het volgende.
Voor de kleutergroepen verandert er niets. Ouders kunnen hun kleuter nog altijd in het lokaal brengen, maar we
verzoeken hen wel dringend om het lokaal uiterlijk bij de tweede bel, om 08:30 uur te verlaten. Als er ouders blijven

praten of later binnen komen, wordt de groep onrustig, gaan kinderen weer van hun stoel af. De juf wil er gewoon vanaf
dat moment voor hen zijn.
Voor de groepen 3 t/m 8 willen we u heel dringend vragen om uw kind nog maar één keer per week in het lokaal te
brengen (als u dat al gewend was natuurlijk, want er zijn ook ouders die dat in hogere groepen al lang niet meer doen).
Alle andere dagen neemt u dan afscheid op het plein en gaat u niet meer mee naar binnen.
Dat hoeft geen vaste dag te zijn en we gaan er natuurlijk ook geen administratie van bijhouden. Als u nog maar één keer
meeloopt, kan dat ook met meer aandacht voor uw kind gebeuren. Op deze manier wordt het rustiger en overzichtelijker
op de trappen, in gangen/lokalen en kunnen ouders en leerkrachten elkaar toch nog regelmatig even zien. Wilt u
meehelpen om dit tot een succes te maken door zich aan deze nieuwe regel te houden? Na de herfstvakantie starten we
ermee en aan het eind van het jaar evalueren we dit nieuwe beleid. Dan wordt het een ‘blijvertje’ of passen we het aan.

En dan daarna…
Na het afscheid, op het plein of in de school, willen we u vragen van het plein af te gaan. Het is nu namelijk zo dat ouders
regelmatig even (of heel lang :) op het plein met elkaar blijven praten. Dat is natuurlijk heel leuk, praktisch of nuttig, maar
eigenlijk ook heel storend voor ons. De suskast onder aan de dakrand is als een klankkast: het geluid komt versterkt
binnen. Gesprekken zijn soms woordelijk te volgen. Voor de leerlingen van groep 5 en 6 die in de lokalen boven zitten, is
dat hinderlijk, zeker als zij direct beginnen met stillezen. Ook voor de collega’s en leerlingen die werken in de
kantoorruimtes hebben hinder van de gesprekken en van de kinderen die dan nog bij het klimtoestel en de glijbaan
spelen. Daarom dus ons verzoek om eerst even van het plein af te gaan en pas aan de andere kant van het muurtje te
blijven praten.

Vrijwillige spreekavond groep 1 en 2
Op woensdag 2 november houden we een zogenaamde ‘vrijwillige spreekavond’ voor de ouders van kleuters die ook vorig
seizoen al op school zaten. Niet voor de kleuters die dit seizoen startten, omdat de leerkrachten bij hen op huisbezoek
gingen/gaan. Met ‘vrijwillig’ wordt bedoeld dat we niet alle ouders verwachten, maar alleen die ouders die specifieke
vragen hebben over de ontwikkeling en/of het welbevinden van hun kind. Het kan ook zo zijn dat de leerkrachten graag
een gesprek met u willen, in dat geval krijgt u sowieso een uitnodiging.
Wanneer u zich wilt opgeven voor deze spreekavond, dan kunt u dat doen door even een briefje aan de betreffende
leerkracht te geven, met de simpele mededeling dat u zich aanmeldt. Wilt u dat uiterlijk 25 dinsdag oktober doen, dan
krijgt u uiterlijk maandag 31 oktober de indeling.

In het kort
 Fijn dat zoveel ouders het kamp en het schoolreisje betaalden voordat we vertrokken. Aan hen die dat nog niet deden
vraag ik om het deze week in orde te maken. Nog even de zakelijke gegevens:
Groep 1 t/m 3: € 10,Groep 4 t/m 7: € 23,50
Groep 8: € 60,Betaling van het schoolreisje wordt van iedereen verwacht. Betaling van TSO-geld is vrijwillig. Wanneer u daaraan
bijdraagt incasseren we dat in dankbaarheid. Hierbij gaat het om € 25,- voor kinderen in de groepen 1 t/m 4 en om €30,voor de bovenbouwers. Van veel ouders kregen we dit inmiddels ook al; dank.
Het nummer van het schoolfonds: NL75 RABO 0309.8125.34.
 Wij verwelkomen in oktober twee nieuwe kleuters op school: in groep 1a Nikki Noordam en in groep 1b Daisy Clasing.
Een heel fijne tijd op onze school!

Tot zover weer even.
Het kan zijn dat de nieuwsbrieven in de komende tijd in een lagere frequentie of andere vorm, bijvoorbeeld via emailberichten vanuit ParnasSys, verschijnen. De jaarplanning heeft u in elk geval, dat is een leidraad om aan vast houden.
Met een hartelijke groet, mede namens de collega’s,
Gerda Figee

