Weekbrief

Beste ouders en verzorgers,
We zien de laatste week (en komende week) veel ouders tijdens de kennismakingsof verwachtingsgesprekken. Dat is fijn, want zo ervaart uw kind dat u en de
juf(meester) op één lijn zitten. Gelukkig mag uw kind veel inbrengen tijdens het
gesprek. Wij sturen best wel veel op eigen verantwoordelijkheid. Uw kind mag onder
uw begeleiding kiezen wat hij/zij wil, maar zal daar dan ook verantwoordelijk voor
zijn.

Kindermonumentendag

Afgelopen vrijdag ging groep 7 langs tal van monumenten in ‘Oud-Maassluis’ tijdens
de kindermonumentendag. Ze hebben geleerd dat oude gebouwen en monumenten
een grote rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van Maassluis. Wie weet wordt één
van onze kinderen later burgemeester, dan weten ze alvast dat het onderhouden van
deze monumenten heel
belangrijk is.

vol aandacht luisteren naar
de meneer die er van alles
van afweet

je hebt ook ‘drijvende’
monumenten
Ga ook eens met uw kinderen op zoek naar ‘Oud-Maassluis’
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_gemeentelijke_monumenten_in_Maassluis

Vooraankondiging kledinginzameling
De Ouderraad heeft het plan om weer mee te doen met de jaarlijkse inzameling van
oude, maar bruikbare kleding met de actie:

Bag2School

Geen oude kleding weggooien dus, maar bewaren voor als we op school gaan
inzamelen. Verdere informatie volgt.

Contact via de Parro App

Inmiddels hebben wij al met veel ouders contact via de Parro app.
Voor ouders die nog niet in het bezit zijn van de Parro app. De app is
gratis te downloaden in de Appstore/Playstore.
Vul bij zoeken in: Parro. De koppelcode is via de leerkracht te
verkrijgen.
Mocht u de Parro app al geïnstalleerd hebben, maar niet meer in het bezit zijn van
de koppelcode; stuur dan een mailtje naar de leerkracht van uw kind om een nieuwe
koppelcode aan te vragen.

Na schools sporten en spelen op het plein

Wij zijn druk bezig met Welzijn E25 om op vrijdag na
schooltijd een uurtje sport- en spelactiviteiten aan te
bieden op de schoolpleinen. Uw kind mag dan lekker op het
plein blijven hangen en gratis meedoen. Laat uw kind dan
wel afspreken dat hij/zij meedoet en later thuis komt.

Nieuws vanuit het CJG

Uitnodiging jaarlijkse voorlichting over het Voortgezet Onderwijs

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 in Maassluis
DATUM:
ONDERWERP:

september 2019
Voorlichtingsavond voor ouders - overstap basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Geachte ouders/verzorgers,
Uw zoon of dochter staat op het punt de overstap te maken van de basisschool naar een middelbare
school. Een overstap die spannend kan zijn voor kind en ouders, of één naar waar al lang wordt
uitgekeken. Wij vinden het belangrijk dat u als ouders over voldoende informatie beschikt om uw zoon of
dochter te helpen bij het maken van de keuze voor een school.
Dit jaar hebben het basis- en voortgezet onderwijs van Maassluis de handen ineen geslagen om samen de
voorlichting te verzorgen omtrent de overstap. De datum, tijd en plaats waar we u graag ontmoeten:

dinsdag 8 oktober 2019
19.00 tot 20.00
theater Koningshof
Uiverlaan 20, 3145 XN Maassluis

Programma
Vanaf 18.30
Inloop
19.00 – 20.00 Opening dhr. P.J.B. van der Hoorn (teamleider onderbouw Revius)
Woord van welkom door de gemeente Maassluis
Adviestraject PO mevr. M. de Groot (leerkracht groep 8 IKC de Kindertuin)
Het VO dhr. P.J.B. van der Hoorn (teamleider onderbouw Revius)
VO in de regio en Passend Onderwijs (mevr. A. Westplate)
20.00 - 20.30 Gelegenheid om vragen te stellen
Aanmelden voor deze avond kan via de leerkracht van uw zoon of dochter voor 27 september.
Wij zijn bijzonder trots op het feit dat wij ouders op deze wijze samen kunnen voorlichten over deze
belangrijke stap in het leven van uw zoon of dochter. Het belooft een mooie bijeenkomst te worden!

Met vriendelijke groet,
Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs van Maassluis

Agenda komende weken
Maandag
Dinsdag

23 sept
24 sept

Woensdag

25 sept

Donderdag

26 sept

Vrijdag

27 sept

Verwachtingsgesprekken
Verwachtingsgesprekken
LeerlingenRaad
Gym
Verwachtingsgesprekken
Bieb A
Verwachtingsgesprekken
Gym
SCHOOLFOTOGRAAF!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

30 sept
1 okt
2 okt
3 okt
4 okt

Gym, zwemmen
Start KinderBoekenWeek
Gym
Dierendag

Met vriendelijke groet,
Robert Poortman
Schoolleider De Dijck

op afspraak
op afspraak

op afspraak
op afspraak

