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Nieuws van de directie
Agenda
14/9 –
25/9

Ouder/kind
gesprekken met
leerkrachten

14/9 –
18/9
18/9

Week van de
lentekriebels
Workshops
ronde 1.1
Workshops
ronde 1.2

25/9
28/9

Start project
Kinderboekenweek

29/9

Praktische
verkeerslessen
(tijdens gym)

Achter de schermen gebeurt er
momenteel veel rondom de
nieuwbouw van onze school. Er
zijn meerdere bedrijven die
zich in hebben geschreven op
het project en deze worden
nu, op grond van eerder
opgestelde gunningscriteria,
beoordeeld. Binnen een maand
gunt het college en volgt er
meer informatie.
Ook kregen wij deze week het
fantastische nieuws dat er
groen licht is voor een Tiny
Forest dat achter het nieuwe
schoolgebouw aangelegd gaat
worden.

Jarigen
16/9

Jim,
groep 6

10 jaar
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Dit bos (in ons geval ongeveer 2
tennisbanen groot) zal voor IKC
Rijnsaterwoude een enorme
meerwaarde zijn als zijnde
buitenlokaal, speel- en
leerplaats. Al dit najaar zal het
project starten en gaan we het
bos samen met de kinderen
planten! Voor meer informatie:
https://www.ivn.nl/tinyforest

Chromebooks en iPads

Wasouder
18/9

Fam. Bakker
(Fjall, Floyd)

2/10

Leonie Bakker
(Amelie, Mattis)

15/10

Fam. van Bekkum
(Jim)

6/11

Fam. v.d. Blom
(Dailino)

20/11

Fam. v.d. Brink
(Catoo, Lieke)

Vorig schooljaar hadden wij mooie gekleurde Chromebooks
die wij leenden van Snappet. Sinds dit schooljaar werken wij
niet meer via Snappet. Wij hebben nieuwe Chromebooks
aangeschaft die wij in mooie karren kunnen bewaren! Op de
Chromebooks werken de kinderen in de Prowise omgeving. De
kinderen kunnen via tegels hun lessen vinden,
ondersteuningsprogramma’s doen, documenten delen met de
leerkracht en nog veel meer…
De Chromebooks zullen vooral de groepen 4 t/m 8 gaan
gebruiken. Voor de onderbouw hebben wij iPads. Die zullen
worden ingezet als ondersteuning van het lesprogramma.

Telefoongebruik groep 7/8
Veel kinderen in groep 7/8 hebben
een eigen mobiele telefoon. In de
huidige samenleving een hele
normale ontwikkeling. Het is goed
dat kinderen leren omgaan met dit
soort apparatuur voordat zij naar de
middelbare school gaan. Om dit
goed te leren is het noodzakelijk
dat ouders regelmatig meekijken.
Wat zijn nu regels en afspraken in
bijvoorbeeld een app-groep? Dat
zijn dingen waar we kinderen goed
in moeten begeleiden. Wij hebben
begrepen dat er op dit moment ook
in groep 7/8 een app-groep is. In
deze groep worden ook ’s avonds
laat en ’s nachts berichten
verstuurd. Ook zijn niet alle
berichten even aardig van aard. Wilt
u een oogje in het zeil houden?
Breng ons gerust op de hoogte als er
iets is dat wij moeten weten: ook
op school heeft het zo zijn weerslag
als er ‘gedoe’ is via deze kanalen.

Uit

Mediawijsheid
Mediawijsheid is een onderdeel van de
leerlijn digitale geletterdheid. In de
week van 21 september zullen wij extra
aandacht besteden aan mediawijsheid. In
de onderbouw zal het gaan over
verschillende media kunnen benoemen,
regels over mediagebruik, het verschil
met vroeger en nu en dat de media snel
ontwikkelt. In de bovenbouw zullen we
het hebben over de juiste media kiezen,
online identiteit, omgangregels en
digitale technologie. Belangrijk is er om
thuis ook veel over te praten.
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Bericht sturen aan
leerkrachten
Wilt u, als u de
leerkrachten van uw
kind een bericht via
e-mail of
ouderportaal stuurt,
dit naar beide
leerkrachten sturen?
Zo is iedereen meteen
op de hoogte.

Gymlessen (dinsdag en donderdag)
Datum:
De gymlessen op dinsdag zijn zo vaak
Door:mogelijk buiten. Graag rekening
houden met de kledingkeuze op die dag: strakke spijkerbroeken,
jurken en slippers zijn dan echt niet handig en kunnen zelfs gevaarlijk
zijn.

Op donderdag (en voor dinsdag als het slecht weer is) is voor de groep
3 t/m 8 gymkleding nodig: korte broek en T-shirt en passende
schoenen (geen balletschoenen). Als een leerling geen gymkleding
mee heeft kan het helaas niet meedoen met de les.
Groep 1-2 moet makkelijk zittende kleding aan om in te sporten en
draagt gymschoenen. Deze gymschoenen blijven op school in een
gymtas die de leerlingen van school krijgen.

Woensdag in groep 7/8

Trakteren

Tot de kerstvakantie is juf Miranda er in groep
7/8 om juf Lisa te vervangen. Zij werkt op
woensdag om de week. De andere week zullen
afwisselend meester Ron, juf Patricia, juf
Mirella en meester Frans (uit de invalpool)
voor de groep staan.

Als kinderen jarig zijn (geweest) mag er weer
getrakteerd worden. Vanwege Coronamaatregelen moet de traktatie voorverpakt
zijn. Wilt u het vieren van de verjaardag even
afstemmen met de leerkracht? Dan kunnen
we er een leuk feest van maken met elkaar!

Nieuws uit groep 1/2

Plusklas
Gymtijden
Vanaf dit schooljaar
zullen
wij ophebben
een andere
Alle
groepen
gym
manier
invulling
gaan
op
dinsdag
en donderdag.
geven
aan de
plusklas.
Juf
Marieke
geeft
op
Niet
alle
kinderen
dinsdag alle lessen. Op
hebben namelijk
donderdag
geeft de eigen
behoefte aan dezelfde
leerkracht de gymles.
interventies. Juf Corrie
gaat in thema’s werken
en vanuit de leerdoelen
van de kinderen gaan
wij per keer bekijken
welke leerlingen in
aanmerkingen komen.

Gezocht:
Groep 1/2 zoekt hout voor de timmertafel. Heeft
iemand wat voor ons? Graag hout dat niet te hard is
zodat de kleuters er zelf spijkers in kunnen krijgen en
niet te grote stukken.
Gezocht 2:
In groep 1/2 hebben we mooie oude gordijnen
gekregen. Hiervan zouden we graag nieuwe gordijntjes
voor het speelhuis maken en dekentjes. Wie kan deze
voor ons maken?
Verzoekje:
Willen alle ouders van de kinderen van groep 1/2 de
naam van hun kind op de bekers en bakjes zetten? Zo
raken er geen bekers en bakjes meer kwijt.
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Nieuws van buiten
Leren schaatsen? Kom proefschaatsen!
IJsclub Nut & Vermaak is een enthousiaste club waarbij het plezier en gezelligheid voorop staat. Iedere
zaterdagmiddag vertrekken we met een touringcar naar de ijshal in Leiden om te leren schaatsen.
Dit jaar beginnen we met een gezellige Startdag bij het clubgebouw in Leimuiden op 26 september van 15.30 tot
16.30. De kinderen en trainers doen samen een leuk spellencircuit om elkaar beter te leren kennen. Ook
vertellen we jou en je ouders alles over het schaatsen in de ijshal (dit jaar met speciale coronaregels). Van de
ijsclub leen je een schaatshelm. Zaterdag 3 oktober start de eerste schaatsles in Leiden. Je mag gratis twee keer
komen proefschaatsen.
Lijkt het je leuk? Meld je aan via de link op de website www.ijsclubnutenvermaak.nl
Vragen? Stel ze aan Marijn Tanis of Wilma Eikelenboom (jeugdschaatsen@ijsclubnutenvermaak.nl) of lees de
folder.
Geen schaatsen? De ijsclub heeft dit jaar nieuwe Viking verstelbare combinoren te huur voor beginners!
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