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Nieuws van de directie
Agenda
31/8

Weer naar school!

14/9 –
25/9

Ouder/kind
gesprekken met
leerkrachten

14/9 –
18/9

Week van de
lentekriebels

Jarigen
Nog gefeliciteerd!
19/8

Rens,
groep 7

10 jaar

23/8

Isabel,
groep 8

11 jaar

25/8

Fleur,
groep 7

10 jaar

26/8

Gyan,
groep 3

6 jaar

Nog even en dan is het weer zo
ver; het nieuwe schooljaar gaat
van start! Ik hoop dat jullie allen
hebben kunnen genieten van
rust, vrije tijd en de zon!
De afgelopen week zijn wij op
school alweer hard aan het werk
geweest om een mooi
programma voor het komende
jaar in elkaar te zetten. Ondanks
de maatregelen rondom Corona,
die nog steeds van kracht zijn,
zijn wij vastbesloten er een
prachtig jaar van te maken!
De Corona maatregelen en
afspraken van voor de
zomervakantie zullen we de
komende tijd blijven hanteren:

Welkom bij ons op school!
Levie, groep 1

Jarigen

Fjall, groep 1

Emma,
groep 5

8 jaar

8/9

Floyd,
groep 6

9 jaar

•

•

•

Kinderen komen zoveel mogelijk
zelf naar school. Ouders die wel
meekomen blijven achter de
betonnen paaltjes. De leerkracht
van groep 1 en 2 staat op het
schoolplein om de kinderen op te
vangen.
Tussen leerlingen hoeft geen 1,5
meter afstand bewaard te
worden.
Tussen volwassenen moet
onderling 1,5 meter afstand
bewaard worden.
Kinderen met koorts (38,0 graden
en hoger) mogen niet naar school
komen. Kinderen die
neusverkouden zijn mogen in
sommige gevallen wel naar school
komen. Raadpleeg hiervoor de
bijlage bij deze nieuwsbrief:
Vragenlijst en beslisboom
neusverkouden kinderen.

Wij zijn er klaar voor om te starten maandag en hebben er
veel zin in! Wij hopen jullie allemaal fris en fruitig te zien!
Team De Kinderarcke

4/9

•

Jurre, groep 1
Tristan, groep 7
Jade, groep 8
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Wilt u in het ouderportaal
uw gegevens controleren
(kloppen telefoonnummers
nog?) en updaten?

Absentiemelder; Is uw kind afwezig of
ziek, graag melden via deze knop.
Agenda; voor het hele schooljaar gevuld!

Hier kunt u een berichtje sturen naar de
leerkrachten van uw kind.
Boekenkast; hierin staan voor iedere groep documenten
die die van belang zijn en voor u makkelijk terug te
vinden.
Fotoalbum; de leerkrachten zetten hier foto’s van
bijzonderheden of activiteiten. Omgeving is veilig;
foto’s mogen niet geplaatst worden op social media!

Nieuwsberichten zoals de UDSG of verslagen van
bijzonderheden zijn hier terug te vinden.

Agenda
In de UDSG kunt u in de agenda lezen
welke bijzonderheden er gepland staan
de komende tijd. Op onze website en in
het ouderportaal kunt u deze ook al
vinden voor het gehele schooljaar!
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Schooltijden
Eten en drinken op school

Vanaf dit schooljaar gaan we officieel naar
school met het 5-gelijke-dagen-rooster. De
kinderen gaan iedere dag van 8.30 uur tot
14.00 uur naar school. De deuren gaan
open om 8.20 uur; de leerkrachten zijn
dan in de klas om de kinderen op te
vangen. Om 8.30 uur beginnen de lessen
en moet iedereen in de klas zijn.

De kinderen hebben twee eet-en-drink
momenten op school. Tussen 10.00 en
10.30 uur en tussen 12.00 en 12.30
uur. Wij vragen u om rekening te
houden met het volgende:
•

•

•

Als ‘Gezonde school’ zien wij
graag verantwoorde
tussendoortjes. In ieder geval
geen snoep en chocolade!
Als ‘Afvalvrije school’ zien wij
graag bekers in plaats van
drinkpakjes.
De inhoud van de lunchtrommel
bepaald u natuurlijk zelf, maar
we vragen u om er geen koek of
snoep in te stoppen. Ook moet
uw kind de inhoud in ongeveer
20 minuten op kunnen eten.
Mocht dit een probleem
opleveren kunt u in overleg met
de leerkracht gaan.

Informatieavond
Oorspronkelijk was onze jaarlijkse informatieavond
gepland op 10 september. Omdat het niet mogelijk is
dit te organiseren met de in achtneming van 1,5
afstand, hebben we besloten om u dit jaar op een
andere manier te informeren. In de UDSG zal ik
regelmatig informatie delen over algemene zaken.
De informatie over specifieke leerjaren krijgt u op 4
september ‘op papier’ via het ouderportaal. Vragen
kunt u stellen aan de leerkracht of tijdens de
gesprekken.

Gesprekkenweek
Fietsen
De fietsen van de kinderen
worden neergezet in de
fietsenstalling bij de
Meerkant. Stepjes en
skelters mogen geplaatst
worden in het eerste
overdekte hokje (naast de
afvalcontainers) op het
schoolplein

In de weken van 14/9 t/m 25/9 zijn de jaarlijkse
kennismakingsgesprekken. Het is de bedoeling dat alle
kinderen met hun ouder(s) op gesprek komen. Kinderen uit
groep 1/2 mogen mee, maar dit is niet noodzakelijk. We
vinden het belangrijk om alle ouders persoonlijk te zien en te
spreken, maar zullen dit wel doen op 1,5 meter afstand.
Iedereen wordt verzocht om de buiteningang van het lokaal te
gebruiken zodat er geen ouders door de school hoeven te
lopen. Groep 1/2 kan wel de reguliere ingang gebruiken.
Opgave van de gesprekken kan via het ouderportaal. Op 1
september om 19.00 uur mogen de ouders met meerdere
kinderen zich inschrijven. Op 2 september kunnen ouders met
1 kind op school zich inschrijven.
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Workshops
Op vrijdagmiddag (12.30 – 14.00 u) gaan de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 workshops volgen
met als doel 'Ontwikkel je persoonlijkheid en je talenten'. In de workshops werken we aan de diverse
manieren van ontdekkend en ontwerpend leren.
Ontdekkend leren is actief leren, waarbij er gebruik wordt gemaakt van verschillende leerstijlen. Op de
middagen mogen ze zelf kiezen welke workshop ze willen gaan volgen. De lengte van de workshops kan
variëren van 1 tot 3 weken.
De kinderen kunnen op deze wijze ontdekken of de gekozen workshop een nieuw talent binnen hen heeft
aangewakkerd of dat het net niet was wat ze dachten. Je hoeft namelijk niet overal goed in te zijn. Er is nog
zoveel te ontdekken en te leren. Dit is een van de doelen van dit lesonderdeel. Zelf ontdekken en ervaren,
wat kan ik goed, wat vind ik leuk en waar liggen mijn talenten, wat vind ik lastig en waaraan wil ik nog
werken.
Een ander doel van deze werkwijze is het vergroten van het plezier in anders leren, het creatief denken
ontwikkelen en het leren samenwerken. Ontdekkend leren heeft positieve gevolgen op de leerhouding en
de motivatie.
De volgende leerinhouden/leergebieden krijgen vorm in de talentworkshops:
1. Drama, Dans en Muziek
2. Natuur en Techniek
3. Creatief (diverse technieken zoals textiel, papier/karton, grimeren, gips)
4. Sport (indoor en outdoor)
5. Film, Fotografie, computers, Programmeren
6. Mentale uitdagingen en Samenwerken
7. Houtbewerking
8. Beroepsoriëntatie
9. Koken en bakken
10. Tekenen/Schilderen (Kunst)
Er zijn 6 leerkrachten (Astrid, Mirella, Marieke, Ron, Theo en Mirjam) beschikbaar om deze workshops in
kleine groepen aan te bieden. We passen de inhoud waar mogelijk aan op het thema waar we op dat
moment over werken met WO. We zullen ook regelmatig een beroep doen op mensen van buiten de
school (zoals ouders, grootouders, dorpsgenoten,……) die het leuk vinden om een workshop aan te bieden.
Wij horen het graag als u een leuk idee heeft voor een workshop en deze een keer wilt aanbieden. We
zullen ook gericht om uw hulp vragen als dat nodig is. Samen gaan we er voor de kinderen fijne middagen
van maken!
Voor de workshops van 18 en 25 september zijn wij op zoek naar mensen die het leuk vinden om
met kinderen te programmeren. Dit kan op verschillende manieren. Wie wil ons helpen? Opgave
via bericht in ouderportaal of via de mail naar: mirjam.kennis@wijdevenen.nl
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Schoolspullen
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen schrijfgerei en
een gum van school. De kinderen nemen een etui (geen blikje) van
huis mee met bijvoorbeeld stiften of potloden. Soms kunnen de
spulletjes van thuis wat storend zijn of niet gepast. De leerkrachten
zullen beoordelen of de spullen ook op school mogen blijven. Wij
vragen of alle leerlingen van groep 4 t/m 8 een eigen koptelefoon of
oortjes mee willen nemen om te kunnen werken op hun
Chromebook. Ze mogen ook hun eigen muis meenemen, als ze dit
prettig vinden.
In groep 1/2 krijgen alle kinderen een luizenzak om hun jas in op te
bergen. Deze luizenzak wordt gebruikt tot en met groep 8. Als de
luizenzak kwijt is of kapot wordt u verzocht zelf een nieuw
exemplaar aan te schaffen voor € 3,50 bij de directie.
Wasouder
Wie zou ons dit
schooljaar 1 of
2 keer willen
helpen met het
wassen van de
schoolwas? Op
vrijdag kan de
was in de
keuken worden
opgehaald.
Opgave kan via
het
ouderportaal.
Alvast bedankt!

In groep 3/4 krijgen alle kinderen een vragenblokje. Dit
vragenblokje wordt gebruikt tot en met groep 8. Als het blokje kwijt
is wordt u verzocht een nieuw blokje aan te schaffen voor € 2,50 bij
de directie.
Wij vragen de leerlingen van groep 7/8 ook te zorgen voor het
volgende:
-

Agenda
Huiswerkmapje
Standaard rekenmachine

Frutsels (kneedgum e.d.) en speelgoed zijn echt niet toegestaan in
de klas!

Eerste schooldag!
Natuurlijk wilt u het liefst even om het
hoekje in de school kijken de eerste
schooldag. Hoe ziet het lokaal er uit?
Waar zit mijn kind? Omdat we dit helaas
niet toe kunnen staan vanwege de 1,5
meter afstand, hebben we bedacht dat
alle ouders maandag 31 augustus de
kinderen mogen uitzwaaien bij de
ramen aan de achterkant van de school.
Wij vragen u wel om zelf de 1,5 meter
afstand in acht te nemen.
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volgende nieuwsbrief verschijnt op: 11/9

