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Start schooljaar 
Maandag kwamen alle kinderen weer naar school. We zagen blijde gezichten en ze 
hadden er weer zin in! 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 Expliciete directe instructie. Een vorm van instructie 
geven waarbij wetenschappelijk is aangetoond dat kinderen daar profijt van hebben.  

In het gebouw zijn we blij met onze nieuwe kozijnen, omdat er op verschillende 
manieren geventileerd kan worden. We verwachten dat we de echte voordelen in de 
winter gaan merken met minder tocht en dubbele beglazing.  

Bij de kleuters wordt er gewerkt met het thema  
‘Dit ben ik’, de nieuwe kozijnen werden gelijk goed 
gebruikt. 

We hebben een mooie start gemaakt met elkaar  
en gaan er een mooi schooljaar van maken! 

 
 
 
 

 
 
Informatie nieuwe kleuterouders: 
Voor alle kleuters die dit schooljaar zijn gestart of nog gaan starten komt er een  
bijeenkomst, waarbij ouders vragen kunnen stellen. Zij hebben hiervoor een aparte 
uitnodiging ontvangen. Deze avond is op 22 september. We hopen dat dit op school, 
met voldoende afstand kan plaatsvinden. Ouders ontvangen hierover nog bericht. 
 
Informatieavond groep 3 
De informatie over het leerjaar van groep 3 heeft u op papier gekregen. Daarnaast 

zal er via Teams een bijeenkomst worden gehouden op 14 september van 17.00-
17.30 uur, zodat ouders nog verdiepende vragen kunnen stellen over de 
leerinhouden indien zij dit hebben.  
De ouders van groep 3 zullen hiervoor een aparte uitnodiging via Teams krijgen. 

De jaarkalender: 
Begin volgende week ontvangt iedere oudste leerling de jaarkalender op papier.  

De geplande activiteiten en studiedagen staan hier op. We gaan er vanuit dat ze ook 
allemaal door kunnen gaan. 

20 en 21 september, kinderen vrij! 
Op 20 september heeft ons team een studiedag rondom het thema in gesprek gaan 
met kinderen, die dag zijn de kinderen vrij. Op dinsdag is het Prinsjesdag en zijn 
alle Haagse basisschoolkinderen vrij.   

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 begin volgende week dit formulier en vragen we u om 
dit weer spoedig in te vullen. Vergeet vooral ook het noodnummer niet. 
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Daarnaast is het fijn wanneer u uw adresgegevens en telefoonnummers juist in 

Social Schools zet. Een noodnummer is hierbij ook handig. Misschien wordt de 
papierenversie op een gegeven moment overbodig, maar voor nu wordt de 
papierversie nog volop gebruikt. Deze ontvangt u begin volgende week. 

 
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 vervangen we nu. Ouders kunnen het vanaf heden 
aangeven via Social Schools. Wanneer u naar de app op de telefoon gaat, gaat u 
naar 1)administratie.  

2) U klikt u op uw kind.  
3) U gaat u naar toestemmingen en kunt u ja of nee aangeven. Bij de ‘i’ staat 
uitgelegd wat we er precies mee bedoelen en hoe de foto’s worden gebruikt. 
4) U drukt op opslaan. 
Wij vinden het leuk om aan ouders een beeld te geven van onze activiteiten. We  
letten er heel erg op dat kinderen nooit frontaal in beeld staan met hun naam erbij. 
Mocht er een foto van uw kind ergens staan die u verwijderd wilt hebben kunt u dit  

doorgeven aan de leerkracht of Martine Boon. Wij zullen de foto dan direct  

verwijderen. Deze toestemming verleent u per kind. 
 
Oudervertelgesprekken 
Ook dit schooljaar zullen we in de groepen 3 t/m 7 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 mogen op school plaatsvinden. Indien het voor u 
online beter uitkomt mag dit ook. Op school 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 10 september de inschrijvingen open om 17.00 uur. 

 
 

NPO gelden ( nationaal programma onderwijs): 
Ook onze school heeft van het rijk gelden gekregen om in te zetten voor ons 
onderwijs. Met uw imput, de imput van het team en de MR zijn we tot een plan 
gekomen. 
De gelden worden de komende twee jaar vooral ingezet om ons personeel te 

behouden en uitbreiding te geven. Meerdere leerkrachten hebben om uitbreiding 
van hun uren gevraagd en d.m.v. deze gelden konden zij deze uitbreiding ook 
krijgen. Hierdoor is er meer ruimte om kinderen extra begeleiding in kleine groepjes 
te geven. Zo kunnen zij op allerlei gebied ondersteuning krijgen. Ook kan ons 
onderwijs gemakkelijker doorgang vinden bij ziekte. 
Er is gekozen voor uitbreiding van de muziekuren, zo krijgen de kleuters nu ook 

muziek van meester Nathan. 
Verder wordt er geïnvesteerd in individuele scholing voor de leerkrachten, maar ook 
voor scholing als team. Scholing gebeurt op allerlei vlakken. Denk aan close reading 
( begrijpend lezen) Expliciete directe instructie, aandacht voor executieve functies 

van leerlingen. Maar ook motorische remedial teaching, moderne media zijn als 
voorbeeld te noemen. 
Er is aandacht voor het culturele vlak door handvaardigheidslessen en extra uitjes 

die gepland worden. 
We hebben vervroegd methodes kunnen vernieuwen en devices kunnen aanschaffen 
die al eerder dan gepland aan vervanging toe waren. De gelden kunnen voor 
bepaalde doeleinden worden ingezet en onze plannen sluiten daar goed op aan. 
We zijn blij dat we met deze gelden ons onderwijs verder kunnen verdiepen en 
kinderen de hulp kunnen geven die ze nodig hebben. 
 

Betalingen ouderbijdragen en overblijf 
De ouderraad komt binnenkort weer samen, we gaan dit jaar weer mooie 
activiteiten voor de kinderen organiseren. De vrijwillige bijdrage van €60,00 gaan 
we deze maand factureren. Mede door uw bijdrage kunnen we feesten zoals 
Sinterklaas, kerst op een leuke manier vieren met elkaar. Maar natuurlijk wordt uw 

bijdrage ook gebruikt bij de andere activiteiten. Ook de muzieklessen worden hier 

mede uit bekostigd. De Penningmeester ziet er op toe, dat de gelden voor de 
kinderen worden ingezet. 
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Op dit moment hebben we een voorzitter en een Penningmeester in één. Ruby 
Berkelaar neemt op dit moment beide taken op zich. Heeft u affiniteit met financiën, 
weet dan dat we op zoek zijn naar een penningmeester voor de ouderraad. Wanneer 
u niet bij de vergaderingen aanwezig kunt of wilt zijn is dit geen probleem. We horen 
graag wanneer u interesse- of vragen hierover heeft. 
mboon@parkiet.lucasonderwijs.nl  
 
Ook voor de overblijf ontvangt u deze maand 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. De betalingen worden per kind doorgeven en worden ook per kind 
betaald.   
 
 

Traktaties: 
Wilt u denken aan gezonde traktaties? Het liefst nuttigen we met de kinderen een  
gezonde traktatie. 
 
 
Spullen voorzien van naam: 

Wanneer er een jas of gymtas wordt gevonden met naam, brengen wij de spullen 
naar de juiste leerling. Wanneer dit niet het geval is, komen de spullen in de bak 
van de gevonden voorwerpen te liggen. Deze bak staat in de hal van de gymzaal.  
 
Borre boekjes: 
Alle kleuters hebben een deze week een gratis Borre boekje ontvangen. 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: 
Begin van volgende week ontvangt de oudste leerling van het gezin het 
jaaroverzicht met activiteiten en ieder kind ontvangt het bereikbaarheidsformulier.  
 
10 september: 17.00 uur roosters voor oudervertelgesprekken worden open gezet 

20 september: studiedag voor het team, kinderen vrij 
21 september: Prinsjesdag, kinderen vrij 
22 september: Informatieavond groep 1/2  
6 oktober:        Start Kinderboekenweek 
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