Weekbrief 1 september
Geachte ouders en verzorgers,
We zijn het nieuwe jaar ingesprongen. Figuurlijk omdat het nogal een sprong was voor sommige
kinderen en letterlijk omdat we de eerste maandag over de tumblingbaan naar binnen gingen. Het
lijkt al weer lang geleden.
De veranderingen, die we in de groepsverdeling hebben moeten doorvoeren, hebben nog niet
verkeerd uitgepakt. Iedereen heeft zijn plekje gevonden, de eerste werkjes zijn gemaakt en het
eerste huiswerk staat al in de agenda’s. Fijn dat iedereen zijn best doet om er een goed jaar van te
gaan maken.

Gelukkig hebben we de foto's nog....
De afgelopen week hebben veel kinderen hun foto van een moment uit hun zomervakantie
meegenomen. Ontzettend leuk om al deze foto's bij elkaar te zien. Wat is er in de vakantie veel
ondernomen en beleefd! Genoeg om met elkaar over in gesprek te gaan en om het vakantiegevoel
nog even vast te houden.

Verwachtingsgesprekken
Volgende week en de week erna vinden de zogenaamde verwachtingsgesprekken plaats voor de
groepen
2 t/m 8. De gesprekken vinden plaats na schooltijd met de leerkracht(en), de ouder(s) én uw
zoon/dochter.
Doel van dit gesprek is om met de verkregen informatie aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften
van de kinderen.
De rol van de ouders is in dit gesprek van groot belang. Als ouder kent u uw kind het beste, u weet
hoe het kind zich thuis voelt en gedraagt.
De gesprekken zijn kindgericht. Natuurlijk kunt u als ouders ook vragen stellen.
Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen zijn:
 Kom je graag naar school?
 Wat vind je leuk op school?
 Wat vind je niet leuk op school?
 Waar ben je goed in op school?
 Wat doe je graag buiten schooltijd?
 Wat mis je nu nog op school wat je wel graag zou willen?
 Wat vind je moeilijk/lastig?
 Met wie speel je graag?
 Informatie van de ouder(s) voor de leerkracht.
 Eventuele vragen aan de leerkracht.
 Wat kun je als ouder betekenen voor de school?
(Ouderraad, biebouder, overblijfouder, klusouder, leesouder, luizenouder, klassenouder,
begeleider bij een excursie of kunt u vanuit uw werk iets voor onze school betekenen, bijv.
gastles).
Het is niet de bedoeling dat het gesprek een vraag/antwoord gesprek wordt. De vragen hierboven
zijn puur ter inspiratie om samen met uw kind het gesprek voor te bereiden. Wij willen u dan ook
vragen om dit samen met uw zoon/dochter te doen.
Inschrijven voor de verwachtingsgesprekken
Inmiddels hebben al veel ouders zich via de Parro app ingeschreven voor de
verwachtingsgesprekken.
Ouders bij wie het niet gelukt is om voor de sluiting in te schrijven via de Parro app, zullen van de
leerkracht een briefje/mailtje ontvangen met daarop een geplande datum en tijd voor het
verwachtingsgesprek.
Voor ouders die nog niet in het bezit zijn van de Parro app. De app
in de Appstore/Playstore. Vul bij zoeken in: Parro.

is gratis te downloaden

Mocht u de Parro app al geïnstalleerd hebben, maar niet meer in het bezit zijn van de koppelcode

stuur dan een mailtje naar: riannevandekamp@dedijck.nl

Na een week werken is er al wat te melden uit de groepen:

Eerste week in groep 3.
Het was een spannende, gezellige en leerzame week in groep 3.
We leren veel over insecten.
We leren veel nieuwe liedjes.
We gaan op dinsdag en donderdag naar de grote Olympiahal om te gymmen.
We leren nieuwe letters lezen en schrijven ( i k )
Na al dat harde werken kregen we op vrijdag ijs van Max.
Hij had dit ijs gewonnen en deelde het met ons allemaal.
Bedankt Max!

Groep 4
De eerste schoolweek in groep 4 zit erop.
Het was even wennen de eerste dagen.
Ineens een grotere klas, een nieuwe juf en veel nieuwe vakken.

Ineens stond er ook taal en spelling op het programma.
Maar...we hebben nu al zin in de tweede schoolweek.

Groetjes van juf Renee en groep 4

Groep 8
Ja het past echt allemaal!

Komende week


Er zijn verspreid over de week kennismakingsgesprekken. Wij hopen u allen te zien.



Dinsdag 4 september gaan de groepen 5 en 6 zwemmen. Welke ouders gaan er dit jaar mee
als begeleiding? Als een groepje zich opgeeft, hoeft iedereen maar een paar keer per jaar
mee.



Woensdagavond 5 september komt de Ouder Raad voor het eerst bijeen. Fijn dat er ouders
zijn die zich voor de school willen inzetten. Met elkaar maken we er voor de kinderen een
mooi jaar van.



Donderdag 6 september gaat groep 7 door Maassluis voor de Kindermonumentendag. Veel
plezier, Maassluis heeft een rijke geschiedenis!



Hou alvast rekening met woensdag 12 september. De school is dan gesloten vanwege de
regionale staking onder schoolpersoneel.



Hou alvast rekening met woensdag 19 september. De school is dan gesloten vanwege een
studiedag van het team.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Omdat we heel bewust en voorzichtig met de gegevens van de kinderen moeten omgaan, mag ik niet
meer in deze weekbrief de verjaardagen van kinderen zetten. Ze zijn nog wel gewoon jarig en er
wordt in de klas nog volop gevierd, maar er is geen overzicht meer beschikbaar.

