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Kennismakingsgesprekken

Kennismakingsgesprekken

Op dinsdag 14 en woensdag 15
september staan de
kennismakingsgesprekken op de
agenda. We zijn blij dat deze
gesprekken weer fysiek op school
gehouden kunnen worden.
Belangrijk is hierbij dat u 1,5 m
afstand houdt van de leerkracht(en) en andere ouders. De
kinderen vanaf groep 5 zijn ook aanwezig bij dit gesprek.

16-09-2021

U ontvangt deze week via Parro een uitnodiging en planner voor
deze gesprekken.
Als bijlage bij dit Prikbord vindt u tevens formulieren ter
voorbereiding op het kennismakingsgesprek. Deze formulieren
gebruiken wij bij de gesprekken en helpen ons om uw kind beter
te leren kennen en daardoor wellicht beter te kunnen helpen.
Wilt u de formulieren uiterlijk vrijdag 10 september terugmailen
naar de leerkracht van uw kind? Ingevuld meegeven mag
uiteraard ook.
•
•
•

Vragenlijst 1: Dit formulier is voor de leerlingen uit groep 5
t/m 8. Deze vult uw kind in.
Vragenlijst 2: Dit formulier is voor groep 1 t/m 4. Deze vult u
als ouder(s) in.
Vragenlijst 3: Dit derde formulier is ook voor groep 5 t/m 8,
maar vult u als ouder in.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolreisje
06-10-2021
Start Kinderboekenweek
07-10-2021
Studiedag team

B6-4all

(Basics for all)

Gang
Veiligheid
We lopen rustig en zachtjes.
Respect
We blijven van andermans
spullen af.
Ontdekken
We houden de gang netjes.

Gonny Derksen, onze schoolmaatschappelijk werkster, zal net als
voorgaande jaren regelmatig een inloopspreekuur hebben op
school. Maandag 6 september is zij aanwezig van 13.00 u tot
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14.00 u. Heeft u bijvoorbeeld opvoedvragen of wilt u even
sparren over de ontwikkeling van uw zoon/dochter? U bent van
harte welkom om met Gonny in
gesprek te gaan.

Informatieavond en
startactiviteit
Op vrijdag 10 september hadden
we de informatieavond in combinatie met de startactiviteit
gepland. De coronamaatregelen maken het ons niet
gemakkelijk om met u als ouders, alle kinderen en het team een
activiteit te organiseren waarbij volwassenen onderling 1,5 m
afstand kunnen houden. In overleg met de OR hebben we
besloten om de startactiviteit uit te stellen naar een nader te
bepalen datum. We wachten de berichtgevingen van 20
september af en hopen dat de maatregelen worden
versoepeld zodat we een leuke activiteit kunnen organiseren.
Onze intentie was om de startactiviteit te combineren met een
informatiemoment voor u als ouders. Helaas kan de fysieke
informatieavond nu niet doorgaan. De leerkrachten willen u wel
graag informeren over het reilen en zeilen van de groep. Er zal
per groep een informatiefilm gemaakt worden. 10 september
zal deze naar u gestuurd worden.

Privacy Parro
Ieder schooljaar heeft de school uw toestemming nodig om
beeldmateriaal te delen. U kunt via Parro uw voorkeuren
doorgeven en deze gegevens worden opgeslagen in ons
administratiesysteem Parnassys. We vragen u dit uiterlijk voor 17
september aan te passen.
U kunt dit doen via de volgende stappen:
1. Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
2. Tik op Privacy-voorkeuren.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op
het potloodje achter het kind.

Uw mening telt
Voor de zomervakantie heeft u een
oudertevredenheidsvragenlijst ingevuld. In de maand september
zullen wij als team en met de MR de uitslagen nader bekijken en
bespreken. We bekijken dan onze sterke punten en onze
verbeterpunten. Wij zullen u informeren over de uitslag. Tevens
zullen we u informeren over onze doelstellingen voor dit
schooljaar.

Kind op maandag
Week 35: 30 aug. - 3 sept. 2021
Isaak en Rebekka, Genesis 24
Het eerstgeboorterecht, Genesis
25:27-34
Esau trouwt met Jehudit,
Genesis 26:34-35
Week 36: 6-10 sept. 2021
Isaäk roept zijn zoon bij zich,
Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis
27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:3046
Week 37: 13-17 sept. 2021
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Jakob werkt, Genesis 29:15-20

Schoolreisje
Donderdag 16 september
gaan alle groepen op
schoolreisje. Dit uitje hadden
de kinderen nog tegoed
doordat het schoolreisje van
voor de zomervakantie niet
doorging. Binnenkort
ontvangt u meer informatie
van de groepsleerkracht.

Reminder studiedag
team
De studiedag, gepland op
30 september, wordt
verplaatst naar donderdag 7
oktober. Deze dag zijn de
kinderen vrij.

Dit schooljaar zullen Sharon
en ik om de beurt het
Prikbord verzorgen. Het
volgende Prikbord komt uit
op dinsdag 14 september.
Namens het team,
Kim Zielman
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