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Start schooljaar 
Vorige week maandag kwamen alle kinderen weer naar school. Sommigen moesten  
een beetje wennen. ( nieuwe leerkracht, nieuw lokaal), maar de meesten hadden  
zin! Ook het team had er zin in. De leerkrachten bereiden zich in de vakantie altijd 
weer goed voor en in de laatste week hebben we ook met elkaar een studiedag  
gehad over onze zorgstructuur. Ook t.a.v. de corona maatregelen waren wij er weer 
klaar voor. Gelukkig vonden de kinderen de nieuwe vloeren erg mooi en ook is de  
nieuwe gymzaalvloer door de kinderen goedgekeurd. 
Het is ook weer heerlijk om te mogen starten met elkaar. Natuurlijk  
blijven zaken anders dan anders. Met elkaar zorgen we ervoor dat het veilig gaat.   

Verkoudheidsklachten: 

We merken dat er al behoorlijk wat kinderen verkouden zijn geworden. Heel  
vervelend, want kinderen vanaf groep 3 die verkouden zijn, mogen helaas niet naar 
school. Wij merken dat hier veel vragen over zijn. In de bijlage treft u  
documenten die hiermee te maken hebben. Eén document met alle regels en twee  
‘bomen’, die ouders kunnen helpen om te bekijken of hun kind wel of niet naar  
school mag. Let op; er zit een verschil tussen kleuterklassen en groep 3 t/m 8. 
 

Niet naar school, maar niet ziek: 
Wanneer kinderen niet ziek zijn, maar ook niet naar school kunnen door hun  
verkoudheid kunt u de leerkracht een mailtje sturen. 
In de groepen 4 t/m 8 kunnen de kinderen werken aan hun werkpakket op de  
verschillende vakgebieden. Ook kunnen kinderen werken op Ambrasoft. Mocht u het 
wachtwoord hiervoor niet meer hebben, dan kunt u deze door een mail naar de  

leerkracht te sturen opvragen. 
Kinderen in groep 3 kunnen vanaf week 3 inloggen op basispoort en zodoende  
werken met de methodes. Hierover krijgt u nog informatie toegestuurd. Ook heeft  

uw kind een gisteren een inlog voor Ambrasoft meegekregen. Daar kunnen de  

kinderen ook in werken. Dit is niet gekoppeld aan de methodes van school. 
Mocht de afwezigheid langer duren, neemt de leerkracht contact met u op over  
eventuele andere werkzaamheden. Een chromebook lenen voor een paar dagen is  
helaas niet mogelijk. Kinderen kunnen ook op een tablet of IPad inloggen. 
 

Informatie over het schooljaar: 
Voorheen gaven we informatie over het schooljaar aan u en de kinderen in de 
klas. Nu is dat met 1,5 meter afstand houden niet mogelijk. Binnenkort ontvangt u  
een informatieboekje van het schooljaar waarin alle informatie is opgenomen.  
Heeft u hier nog vragen over, dan kunt u de leerkracht mailen. 
 

Informatie nieuwe kleuterouders: 
Voor alle kleuters die dit schooljaar zijn gestart of nog gaan starten komt er een  
digitale bijeenkomst, waarbij ouders vragen kunnen stellen. Zij ontvangen hiervoor 
apart een uitnodiging. 
Informatieavond groep 3 
De informatie over het leerjaar van groep 3 krijgt u ook op papier. Daarnaast zal  
er via Teams een bijeenkomst worden gehouden, zodat ouders nog verdiepende  

vragen kunnen stellen indien zij dit hebben.  
De ouders van groep 3 zullen hiervoor een aparte uitnodiging krijgen. 

De jaarkalender: 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de jaarkalender digitaal als bijlage. Er staan  
activiteiten op die we wel hebben ingepland, maar waar we niet van weten of ze  
doorgang zullen vinden. U kunt hierbij denken aan de inloopochtenden.  
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Festiviteiten zullen indien nodig in een andere vorm gehouden worden.  
Met elkaar kijken we naar hoe en wat er wel kan.  
Ieder oudste kind van het gezin, krijgt vandaag ook een kalender mee naar huis. 

14 en 15 september, kinderen vrij! 
Op 14 september heeft ons team een studiedag rondom het thema close reading  
(begrijpend lezen) en gaan wij ons bijscholen in Prowise. Dit is de software die wij  
gebruiken op het digitale bord waarmee we de lessen verzorgen. 
Op 15 september is het Prinsjesdag en is de school gesloten. 

Bereikbaarheidsformulieren/toestemming foto en film 
Wij merken dat we 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 vragen we u om  
dit weer spoedig in te vullen. 
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. Dit formulier staat op de achterkant van het bereikbaarheidsformulier. 
Dit formulier mag u inleveren bij de groepsleerkracht. Graag ontvangen wij het voor  
20 september. 

U ontvangt dit formulier in het begin van volgende week op papier en via de mail. 
 

Oudervertelgesprekken 
Ook dit schooljaar zullen we in de groepen 3 t/m 8  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. Deze gesprekken zullen op school plaatsvinden. Hierbij mag één ouder  
per kind de school inkomen. Via de hoofdingang mag u de school inkomen, via de 
achterkant (Bij DAK) mag u de school weer verlaten. De leerkrachten zetten op 
vrijdag 11 september de inschrijvingen open om 17.00 uur. 
U ontvangt 11 september ook een kennismakingsbrief, het is de bedoeling dat u  
deze brief ingevuld meeneemt naar het gesprek. 

 
Betalingen ouderbijdragen en overblijf 
De ouderraad heeft samen met de school gesproken, samen hebben we aangegeven 
dat we zoveel mogelijk activiteiten voor de kinderen willen laten doorgaan. Hierdoor 
is er besloten dat we de vrijwillige bijdrage van €60,00 gaan factureren. Mochten er 
onverhoopt activiteiten toch niet kunnen doorgaan, zal dit bedrag worden meegeno- 
men naar volgend schooljaar en zal dit voor de groep 8 leerlingen gebruikt  
worden voor hun afscheidsactiviteiten. 
 
Ook voor de overblijf ontvangt u een factuur. Bij deze factuur moet u aanvinken  
voor welke dagen uw kind gebruik gaat maken van de overblijf. Blijft uw kind nooit 
over, dan moet u de factuur ook openklikken en dit aangeven. Zo kunnen we de  
administratie helemaal goed verwerken. 

Voor beide facturen (overblijf en ouderbijdrage) ontvangt u binnenkort een mail  
vanuit Wiscollect, in deze mail staat een link waardoor u in u in uw persoonlijke  
betalingsomgeving komt. Hierdoor is het gemakkelijk de betaling te voldoen  
met Ideal.   
Bent u in het bezit van een Ooievaarspas? Wilt u dan spoedig langskomen  
op school? Dan kan de school uw pas scannen.  
 

Traktaties: 
Wilt u denken aan ingepakte traktaties? Het liefst nuttigen we met de kinderen een  
gezonde traktatie. 
 

Schoolfoto Knappe Koppies: 
Bent u helemaal vergeten die leuke foto’s van Knappe Koppie(s) te bekijken en 
te bestellen? Het kan gelukkig nog! Log snel in op www.knappekoppies.nl en dan  

kunt u de afdrukken al binnen twee werkdagen in huis hebben. 
Bent u de inlogcode kwijt? Geen probleem. Stuur een email naar  
info@knappekoppies.nl en ze zoeken de inloggegevens voor u op. 
 
 
 

 
 

http://www.knappekoppies.nl/
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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 
 
Gevonden voorwerpen: 
Voor de vakantie hebben we de hele week alle spullen op het plein uitgestald  

Veel spullen zijn niet opgehaald. Wanneer er een naam, of telefoonnummer in de 
jas, tas of gymspullen staat, zorgen wij ervoor dat het bij de juiste persoon  
terugkomt. Zonder naam is dat niet mogelijk. 
 
Borre boekjes: 
Alle kleuters ontvangen vandaag een gratis Borre boekje. Dit boekje is reclame  
materiaal. Voelt u zich vooral niet verplicht om hier iets mee te doen, maar wij  

vinden het boekje zelf te leuk om het niet mee te geven aan de leerlingen. 
 
Belangrijke data: 
Vandaag ontvangt de oudste leerling van het gezin het jaaroverzicht  
met activiteiten.  
 

 

14 september: studiedag voor het team, kinderen vrij 
15 september: Prinsjesdag, kinderen vrij 
16 september: 8.00 uur roosters voor oudervertelgesprekken worden open gezet. 
23 september: Informatieavond groep 1/2 en groep 3. Digitaal 
30 september: Start Kinderboekenweek 
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