Nieuwsbrief 1
september 2020
Belangrijke data
2-9 move a head gr 8
3-9 luizenpluizen

Schooljaar 2020-2021
We zijn heel blij om iedereen weer op
school te zien. De eerste periode wordt
er in de groepen veel aandacht besteed
aan de groepsvorming.

Zoals u op Parro heeft kunnen lezen
hebben we de schooltijden in ieder
10-9 classic express 3A geval tot de herfstvakantie aangepast
en 4A
naar vijf dagen van 8.30-14.00u. We
10-9 classic express 5A hebben hiervoor gekozen om uw
en 5B (halve groep)
veiligheid en die van de leerlingen en
10-9 classic express 5B leerkrachten te kunnen waarborgen.
(halve groep) en 6B
Alle nieuwe kinderen en
11-9 classic express 3B ouders/verzorgers, van harte welkom
en 4B
bij ons op school.
11-9 classic express 7A
en 6A (halve groep)
Ouderbijdrage
11-9 classic express 6A In de komende periode zult u een brief
(halve groep) en 7B
ontvangen over de ouderbijdrage. Wij
vragen u vriendelijk om deze bijdrage
14-9 start van de
te voldoen zodat we de leuke
schoolbrengweek
activiteiten voor uw kind kunnen
blijven bekostigen.
15-9 afname NIO gr 8
Luizen pluizen
16-9 move a head gr 8 Na iedere schoolvakantie worden alle
leerlingen op hoofdluis gecontroleerd.
18-9 afname NIO gr 8 Donderdag 2-9 zal de controle
plaatsvinden. In verband met Corona
22-9 afname NIO gr 8 zullen we de controle zelf uitvoeren
geen hulpouders vragen.
22-9 buitenlesdag
Graag geen gel in de haren en lange
haren los of in een staart.
23-9 waterdrinkdag
Wordt bij uw kind hoofdluis en/of verse
neten (eitjes van de hoofdluis)
23-9 move a head gr 8 gevonden?
Dan neemt de leerkracht contact met u
25-9 afname NIO gr 8 op.

Op tijd op school!
Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat
uw kinderen op tijd op school zijn, zodat
de lessen om 8.30 uur in alle rust
kunnen starten. De deuren van de
school gaan om 8.15 uur open.

9-9 move a head gr 8

30-9 start
kinderboekenweek

Wij volgen bij deze luizencontroles de
richtlijnen van de GGD.

Parro
Uw zoon of dochter heeft een brief
meegekregen waarin we u vragen om
uw contactgegevens in te vullen. Deze
gegevens zijn belangrijk om u toe te
voegen in Parro.
Via Parro krijgt u informatie en nieuws
doorgestuurd over school en de groep
van uw kind(eren).
Opening schooljaar
Helaas kan vanwege Corona de
jaaropening zoals we die gewend zijn
niet doorgaan. We zullen kijken naar
een andere vorm om u te informeren.
Schoolreizen en schoolkamp
U bent gewend dat wij in het begin van
het schooljaar meteen met de
leerlingen op schoolreis en schoolkamp
gaan. Dit schooljaar zullen de
schoolreizen in de maand mei
plaatsvinden. Het schoolkamp voor de
groepen 8 is ook verplaatst naar mei.
De intern begeleider
De intern begeleider is verantwoordelijk
voor de leerlingenzorg en heeft
coördinerende en begeleidende taken.
Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met
hulpvragen over kinderen.
Vanaf dit schooljaar is er een
nieuwe indeling:
Groep 1/2
juf Esmée (ma,di,do)
Groep 3 t/m 5 juf Kitty
(ma,di,vr)
Groep 6 t/m 8 juf Marjoke (ma,di,vr)

Nieuwsbrief 1
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Centrum voor jeugd en gezin
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw
kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het
consultatiebureau geweest bij de
jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Ook op de
basisschool ziet uw kind regelmatig de
jeugdverpleegkundige.
In het jaar dat uw kind 5 jaar is, wordt u
uitgenodigd om samen naar het CJG te komen voor
het gezondheidsonderzoek 5-jarigen. Bij de
uitnodiging krijgt u een aantal vragenlijsten
toegestuurd om thuis alvast in te vullen. De
jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en
bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid.
Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan.
Nieuws vanuit VKV de Peperklip
Beste kinderen en ouders: welkom terug!
We hopen dat jullie allemaal een leuke en gezonde
vakantie hebben gehad.
Vanaf september gaan we met onze nieuwsgierige
peuters verder de wereld ontdekken rondom het
thema " Dit ben ik".
In een periode van 7 weken gaan onze peuters veel
nieuwe begrippen en woorden leren over zichzelf
en ook over anderen. Binnen drie scenarios :" Dit
ben ik en dit is mijn lichaam", Dit is mijn familie/
vrienden” en " Hier woon ik" gaan we veel nieuwe
woorden en begrippen aanbieden door veel
spelmomenten en ook doelgerichte geplande
activiteiten.
We hebben veel leuke activiteiten en
rollenspelletjes bedacht. Denk bijvoorbeeld aan
het tekenen van een omtrek van het lichaam,
tanden poetsen-gezonde eten maken-ruiken en
proeven, een pop in bad doen, naar de kapper
gaan, knutselen van een spiegel of een schoen,
knippen en naaien van een broek of trui, bouwen
van een huis en nog vele andere leuke activiteiten.
We kijken ook hoe lang je bent, tekenen een
streepje op de meetlat en kijken dan wie er langer
is of kleiner.

Natuurlijk gaan we nog veel liedjes zingen zoals
"Hoofd schouders knie en teen", "Dit zijn mijn
wangetjes", "Voetje voetje".
Onze ouders kunnen ons volgen via de Flexapp en
via ons Klasbord!
Groetjes van het tream van de VKV!
Nieuws vanuit de BSO Klipkids
De zomervakantie is alweer voorbij en we zien
elkaar weer op de BSO. Met veel plezier staan onze
pm-er's klaar voor de nieuwe avonturen en
grenzelose spelletjes met de BSO kinderen.
Rondom het thema "Dit ben ik" gaan we spelen,
knutselen, ontdekken, experimenteren en
manipuleren met de verschillende materialen en
voorwerpen.
Met de kinderen van de BSO Kekt en Kaleidoscoop
gaan we veel bewegingsspelletjes spelen en zullen
we veel sporten.
Gymrooster 2020-2021
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gymmen in
een korte broek, t-shirt en gymschoenen.
dinsdag
8.45-9.25
9.25-10.05
10.05-10.45
10.05-10.45
11.45-12.25
12.25-13.05
13.05-13.45

groep 4A
groep 6A
groep 6B
groep 7A
groep 7B
groep 8B
groep 8A

donderdag
8.45-9.25
9.25-10.05
10.05-10.45
10.05-10.45
11.45-12.25
12.25-13.05
13.05-13.45

groep 8B
groep 6B
groep 3B
groep 4B
groep 8A
groep 7A
groep 7B

donderdag
8.45-9.30 groep 1/2
9.30-10.15 groep 1/2
10.15-11.00 groep 1/2
11.00-11.45 groep 1/2
12.00-12.45 groep 1/2
13.00-13.45 groep 3A

vrijdag
8.45-9.25 groep 6A
9.25-10.05 groep 5B
10.05-10.45 groep 5A
10.45-11.25 groep 3A
11.45-12.25 groep 3B
12.25-13.05 groep 4B
13.05-13.45 groep 4A

De groepen 5 zwemmen 1x per week en gymmen
1x per week.

