WEEKBRIEF 1
AGENDA
Di 4 september: studiedag/startgesprekken, alle leerlingen vrij
Wo 5 september: luizencontrole
Wo 5 september: vervolg startgesprekken (middag)
Do 6 september: Ouderraadvergadering
Di 11 september: informatieavond groep 3 en peuters
Wo 12 september: Stakingsdag Zuid-Holland, alle leerlingen vrij

SCHOOLGIDS EN ANDERE ZAKEN
Vandaag ontvangt u per gezin een schoolgids voor het schooljaar 2018/2019 . De schoolgids bevat
allerlei belangrijke informatie en telefoonnummers. Er is toch weer een aantal zaken veranderd t.o.v.
het vorige schooljaar.
EHBO Formulier
Deze week heeft u ook het EHBO formulier ontvangen.
Wilt u dit formulier zo nauwkeurig mogelijk invullen en uiterlijk maandag 3 september op school
inleveren bij de leerkracht? Wij gebruiken deze informatie om u te bereiken als er iets is met uw kind.
Foto – Video formulier
In het kader van de privacywetgeving zijn wij verplicht om u jaarlijks te vragen of u ons toestemming
verleent om foto’s of video’s van uw kind te gebruiken voor de website of de schoolapp. Dit
toestemmingsformulier staat op de achterkant van het EHBO formulier.
STARTGESPREK
Op dinsdag 4 september (en eventueel 5 september) vinden met alle ouders startgesprekken plaats.
Vanaf groep 3 zijn de kinderen ook aanwezig bij dit gesprek. Het wolkenformulier (is maandag al mee
gegeven) is daarbij heel belangrijk. Als u het nog niet heeft ingeleverd dan graag voor
maandagmiddag 3 september.
SCHOOLZWEMMEN GROEP 5
De groepen 5 gaan op de donderdag schoolzwemmen in de Waterthor.
Dit jaar valt schoolzwemmen qua tijd een beetje ongelukkig. De klassen worden tijdens de
middagpauze opgehaald met de schoolbus die de kinderen en de juffen naar het zwembad brengt.
Omdat het tijdens de middagpauze is, zijn alle kinderen van de groepen 5 verplicht om over te blijven
op de donderdagen. De kinderen krijgen voldoende tijd om hun brood op te eten en nog heel even te
spelen. Daarna gaan ze door naar het zwembad. We hopen dat veel kinderen zwemdiploma’s halen
dit jaar! Alle leerlingen van de groepen 5 krijgen vandaag nog een aparte brief mee met een
antwoordstrook en een betalingsverzoek voor een eenmalige betaling voor het busvervoer.
INFORMATIEAVOND GROEP 3 – DINSDAG 11 SEPTEMBER
Iedere dag leert uw kind weer een beetje beter lezen en schrijven. Het leren lezen roept nogal eens
vragen op: hoe gaat het leren lezen ook alweer? Hoe kan ik daar als ouder op inspelen? Graag willen
wij al uw vragen over het leren lezen beantwoorden op de informatieavond.
Op deze informatieavond vertellen wij u over de dagelijkse gang van zaken op school en in de klas.
We laten u zien hoe uw kind leert lezen en we laten u kennismaken met de materialen waarmee uw
kind leert lezen. Ook laten we u ervaren wat het betekent om te leren lezen. Bovendien geven we u
tips voor het lezen thuis en informeren we u over leesmaterialen die u thuis kunt gebruiken.
Wij vinden het erg belangrijk dat ALLE ouders van groep 3 op deze avond aanwezig zijn.
We heten u graag van harte welkom op de informatieavond die wordt gehouden op dinsdag 11
september van 19.00 tot 20.15 uur.

Programma informatieavond:

Welkom en kennismaking met elkaar

Introductie leesmethode “Veilig Leren Lezen”

Belangrijke informatie groep 3

Afsluitend drankje
INFORMATIEAVOND PEUTERSCHOOL
Op dinsdag 11 september is er ook een algemene informatieavond voor ouders van onze peuters. De
avond wordt gehouden in de personeelskamer van de basisschool (via ingang A, Edamstraat). De
avond start om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren.
STAKINGSDAG ZUID-HOLLAND – WOENSDAG 12 SEPTEMBER
De leerkrachten uit het basisonderwijs gaan op woensdag 12 september meedoen met de estafette
staking i.v.m. de werkdruk/salaris in het onderwijs. Elke provincie heeft een eigen datum en voor ZuidHolland is dat woensdag 12 september. Alle leerkrachten zullen deelnemen aan deze staking. De
school is woensdag 12 september gesloten.
LEYENBURGAANPAK
Ook dit jaar werken we weer met de Leyenburgaanpak. We hebben nieuwe duimen en zo sparen we
zo snel mogelijk met de groep voor een groepsbeloning.
De komende week staan voor de Leyenburgaanpak “de gangen, kapstokken en de trappen” centraal.
We letten extra op de volgende afspraken:
 Als de rest van de school aan het werk is, loop ik stil door de gang;
 Ik hang mijn jas op en zet mijn tas op de juiste plaats;
 Ik loop rustig.
Wij wensen iedereen een prachtig schooljaar toe!
Vriendelijke groeten namens het team,
Karin Simonetti
Jan Jaarsma

Ingezonden:

GROOT SPEKTAKEL OP ’T PLEIN VAN DAKOTA: OOK VAN JOU PLEIN FESTIVAL!
Het plein van Theater Dakota wordt één groot festival op vrijdag 31 augustus & zaterdag 1
september. We openen het nieuwe theaterseizoen op een grootse manier mét heerlijk eten (uit de
buurt!), wereldcircus, leuke activiteiten (ook voor kinderen!), geweldige optredens en allerlei acts
tussendoor! Het leuke is dat dit Ook van Jou Plein Festival mede mogelijk wordt gemaakt door onze
buurt. GRATIS toegang!
PROGRAMMA
Vr 31 augustus (17.30 - 21.30 uur)
Optredens: Karsu, Lukic, Ed Struijlaart, Tim Akkerman, Miqi & Mitch, Crosstown, Tülin Yilmaz, Level
UP: Jamie, Jerrel & Cheyenne, Indian Acoustic en Buurtvoorstelling Nadhi.
Pleinacts: De Baardman, Circaso, Liz Dans, Nitsanim, Jump Academy, Schminken, Krijten op het plein,
Circus Foto Green Screen, kunstinstallaties en straattheater.
Za 1 september (14.30 - 18.30 uur)
Optredens: Level UP Angelina Moore, RWMG, Rockit Huisband & Guests, De Band in de Hoek &
Ouderen Song Festival, MK Dance, AYDC Rocking Ballet Dancers, Circus Tique en Buurtvoorstelling
Nadhi.
Pleinacts: De Baardman, Krijten op het plein, Schminken, Circus Foto Green Screen, kunstinstallaties

en straattheater.
Meer info en volledige line-up: klik HIER. Toegang gratis, reserveren niet nodig.
Mis dit te gekke festival niet en zorg dat je er bij bent!
Het Ook van Jou Plein Festival wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag, Prins
Bernhard Cultuurfonds, Fonds 1818 en UIT Festival Den Haag.

