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Start schooljaar 
Het is weer voorbij die mooie zomer, maar het is ook weer heerlijk om te mogen  

starten met elkaar. Fijn dat alle leerlingen, ouders en collega’s weer veilig en  
uitgerust terug zijn! Voor de nieuwe kinderen best wel even spannend om op school 
te starten. Voor ieder een heel mooi schooljaar gewenst! 

Informatiemiddag: 
Op vrijdag 13 september zijn de ouders welkom in de klas om te luisteren naar wat  
er aan bod komt in de groep van uw kind. Dit is voor de ouders van de kinderen  
van groep 4 t/m 8. De groepen 1/2 en groep 3 hebben binnenkort een  
informatieavond. De middag start om 14.15 uur en eindigt  

om 15.00 uur. Voor groep 8 start de middag om 14.00 uur.  
Wij hopen u deze middag te zien. 

16 en 17 september, kinderen vrij! 
Op 16 september heeft ons team een studiedag rondom het thema communicatie. 
Op 17 september is het Prinsjesdag en is de school gesloten. 

Informatieavond groep 1/2 en groep 3 

Woensdagavond 25 september om 19.15 uur is de inloop en om 19.30 uur start  
de informatieavond voor de groepen 1/2 en de groep 3. Tijdens deze avond  
hoort u meer over de manier van werken in de betreffende klassen.  
Wij hopen u te zien deze avond. 

Bereikbaarheidsformulieren/toestemming foto en film 
Wij merken dat we sinds afgelopen schooljaar ouders of andere verzorgers beter en  
sneller kunnen bereiken, doordat ouders het bereikbaarheidsformulier hebben  
ingevuld. Zo ontvangt u ook dit jaar weer een formulier en willen aan u vragen of  

u deze spoedig wilt invullen. 
Volgens de wet van AVG, moeten wij jaarlijks aan u vragen of u toestemming wilt 
geven voor foto’s e.d. die geplaatst mogen worden op de website of in de  
nieuwsbrief. Deze staat op de achterkant van het bereikbaarheidsformulier. Dit  
formulier mag u inleveren bij de groepsleerkracht. Graag ontvangen wij hem voor  
20 september. 

U ontvangt deze brief op papier, maar ook als bijlage bij deze ouderinfo. 
Kloppen de gegevens van u ook nog steeds op Mijn Schoolinfo? 
 
Oudervertelgesprekken 
Vanaf dit schooljaar zullen we in de groepen 4 t/m 8 gaan starten met  
oudervertelgesprekken. De leerkrachten zijn over alle kinderen geïnformeerd  
door de leerkracht van de vorige groep. We willen ouders ook de mogelijkheid 

geven om de belangrijkste dingen over hun kind aan de nieuwe groepsleerkracht  
te vertellen. Hierdoor zetten de leerkrachten op vrijdag 20 september om 17.00 uur 
de inschrijftijden open. U ontvangt 20 september ook een kennismakingsbrief, het  
is de bedoeling dat u deze brief ingevuld meeneemt naar het gesprek. 
 
Betalingen ouderbijdragen en overblijf 
U was gewend om aan het begin van het schooljaar een brief te ontvangen voor de  

ouderbijdrage en de betaling van de overblijf. Dit jaar gaat dat iets anders verlopen. 

Begin oktober ontvangt u een mail vanuit Wiscollect. In deze mail staat een link.  
Wanneer u op die link klikt komt u in uw persoonlijke betalingsomgeving.  
Hierdoor is het gemakkelijk de betaling te voldoen met bijvoorbeeld Ideal.   
Bent u in het bezit van een Ooievaarspas? Wilt u dan langskomen op school? Dan  
kunt u een aangepaste factuur ontvangen.  
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Schoolbrengdag: 
Op woensdag 18 t/m vrijdag 20 september is de schoolbrengweek. Deze dagen  
staan in het teken om kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te  
brengen. Hierdoor ontstaat er een veiligere situatie rondom de school. Ook wij  

willen ons hier voor inzetten, doet u mee? 
 
Naar school! 

Fijn dat we weer terug zijn van vakantie en weer heerlijk naar school kunnen. In  
Nederland zijn we bevoorrecht dat we allemaal naar school mogen en we vinden het 
dan ook goed dat kinderen tijdens schooluren zo veel als mogelijk op school  
aanwezig zijn. Dit betekent op tijd komen, maar ook dat school en ouders met het  
kind samen streven naar zo min mogelijk verzuim. Onze deuren gaan om 8.20 uur  
open om 8.30 uur starten de lessen. Voor de kinderen is het fijn als ze rustig de tijd 

hebben om op te starten en voor de leerkracht en de groep is het prettig om niet  
gestoord te worden als je al bent gestart. Ziek zijn is vervelend en kan altijd.  
Goed om dit te melden. U kunt ziekmeldingen via ‘Mijn Schoolinfo doorgeven en  
anders kunt u ’s ochtends naar school bellen. Wij vragen u om zoveel mogelijk  
dokter- en tandartsbezoeken na schooltijd te plannen. 
 

Nieuwe kleuterborden 

Wist u dat de nieuwe kleuterborden ook kunnen kantelen? Hierdoor kunnen de  
kinderen er ook educatieve spellen op spelen met elkaar. In de week voor de eerste 
week hebben de leerkrachten mogen oefenen, nu kunnen de leerlingen het  
proberen. 
 
Gitaarlessen op maandagmiddag op De Parkiet 

Altijd al gitaar of ukelele les willen volgen? Op De Parkiet is er nog plaats voor  
enkele leerlingen op maandagmiddag na schooltijd. Meerdere leeftijdgenoten  
kunnen ook les volgen in een groepje. Kom eerst voor een gratis en vrijblijvende  
proefles. Bel voor meer info naar de gitaarschool, of kijk op de site  
www.gitaarschoolvdgiessen.nl 
 
 

Belangrijke data: 
 
Vandaag ontvangt de oudste leerling van het gezin het jaaroverzicht  

met activiteiten.  
 
13 september: informatiemiddag groep 4 t/m 7 (14.15 start) groep 8 (14.00 start) 
16 september: studiedag voor het team, kinderen vrij 
17 september: Prinsjesdag, kinderen vrij 
18t/m 20 sept: Schoolbrengdagen 
20 september: 17.00 uur roosters voor oudervertelgesprekken worden open gezet. 

25 september: inloopochtend tot 9.00 uur. 
                        Informatieavond groep 1/2 en groep 3. Start 19.30 uur 
2 oktober:        Start Kinderboekenweek 
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