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Het schooljaar is begonnen
Afgelopen maandag is het nieuwe schooljaar van start
gegaan. We hopen dat iedereen heeft genoten van
een fijne zomervakantie en weer met frisse zin het
nieuwe schooljaar is begonnen. Het was erg goed om
te zien dat er veel ouders bij de koffie en de thee
waren, nadat de kinderen naar de klassen waren gebracht! Inmiddels zit er alweer bijna een week op en
zijn de kinderen hopelijk gewend aan het schoolritme
en de nieuwe juf of meester. Wij wensen iedereen
een heel fijn schooljaar toe.

Schoolkalender
Het nieuwe schooljaar is begonnen en iedereen is er
weer helemaal klaar voor. Wij leggen inmiddels de
laatste hand aan de schoolkalender 2018-2019.
Deze versie wordt volgende week aan iedere oudste
leerling van een gezin meegegeven. In de loop van
volgende week ontvangt u de schoolkalender ook in
uw mailbox.

Luizencontrole
Deze week is de reguliere luizencontrole die we na
elke vakantie uitvoeren weer gedaan. Ouders bedankt.

Welkom op de Anne Frankschool
Deze week zijn Diederik van Dam (groep 8) en Ferdinand van Dam (groep 4) gestart op de Anne Frankschool. Van harte welkom op onze school.

HVO/Godsdienst
Met ingang van dit schooljaar kunt u niet meer kiezen
of uw kind(eren) lessen HVO of godsdienst gaat/gaan
volgen. In alle groepen besteden wij, middels de methode Trefwoord, aandacht aan beide gebieden.
Trefwoord brengt twee werelden bij elkaar: de levensbeschouwelijke (HVO) en catechetische (godsdienstige). Kinderen worden uitgedaagd om aan de
hand van eigentijdse verhalen na te denken over levensbeschouwelijke en catechetische thema’s. Wij
gebruiken Trefwoord wekelijks schoolbreed tijdens de
weekopeningen en gedurende de week in de groepen.

Gymrooster
Dit jaar wordt er door alle groepen gegymd in de
sporthal in Rheden. We gaan daar met de bus
naar toe.
Dit jaar is de indeling van de gymlessen als volgt:
- Op maandagmiddag gymmen de kinderen van groep 1, 2 en 3 met juf Jeanine.
- Op maandagmiddag gaan de kinderen
van groep 4, 5 en 6 met juf Noortje naar
de gym.
- Op vrijdagmiddag gaan de kinderen van
groep 7 en 8. Meester Gerrit verzorgt de
gymles.
Alle kinderen nemen gymkleding en gymschoenen mee en vanaf groep 4 ook een handdoek.
Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen aan
iemand van het team.

Studiedagen
De studiedagen voor dit schooljaar zijn bekend!
Deze data staan ook in de kalender, maar voor
uw agenda is het wellicht handig om ze nu al te
weten.
03-10-2018 (woensdag)
24-01-2019 (donderdag)
02-04-2019 (dinsdag)
Op deze dagen zijn de kinderen vrij.

Schoolreisje groep 1-2
Op 11 september a.s. gaat groep 1-2 op
schooreisje naar Het Land van Jan Klaassen in
Braamt. Onze kinderen gaan samen met de onderbouw van onze school in Doesburg deze dag
op stap! U ontvangt nog nadere informatie over
o.a. tijden, kosten e.d.

De nieuwsbrief gaat op de volgende pagina
verder.
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Startgesprekken
In de laatste nieuwbrief van vorig schooljaar heeft u
kunnen lezen over de startgesprekken die we de komende tijd met u gaan voeren.
In het startgesprek staan bij ons drie vragen centraal:
 Wie is uw kind? Wat is volgens u belangrijk
voor ons om te weten om dit schooljaar tot
een succes te maken?
 Wat verwacht u dit jaar van de school/ de
leerkracht/ van uw kind? (En wat mogen wij
van u als ouder verwachten?)
 Met welke concrete vervolgafspraak komen
wij (ouders/leerkracht) dit startgesprek uit?
De invoering van startgesprekken past heel goed in
de Klassenkracht-aanpak. Voornaamste doel van de
startgesprekken is om een goede start samen te maken in het schooljaar, in het belang van het welbevinden, de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van
uw kind(eren). Tijdens de studiedag in de laatste
vakantieweek stonden de startgesprekken ook op de
agenda.
In de komende 2 weken vinden de startgesprekken
plaats. U kunt een afspraak maken met de betreffende leerkracht.
De gespreksmomenten verschillen per groep:
Groep 1 en 2: Dinsdag-, en woensdag-, en donderdagmiddag. Jeanine en Marieke zullen zoveel mogelijk
proberen de gesprekken samen te voeren.
Groep 3 en 4: Dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag. Op dinsdag is Minke aanwezig, maar op
woensdag en donderdag is ook Marja bij het gesprek
aanwezig.
Groep 5 en 6: Dinsdag-, woensdag- en donderdag
middag. Op dinsdag is Noortje aanwezig, op woensdag Marielle. Donderdag zijn beide leerkrachten aanwezig.
Groep 7 en 8: Gerrit is op dinsdag-, woensdag- en
donderdagmiddag en op die dagen vaak ook ’s avonds
aanwezig.
Loop even bij de betreffende leerkracht binnen om
een afspraak te maken of bel na schooltijd.

Klasse(n)Kracht
Zoals u in de laatste nieuwsbrief van vorig
schooljaar heeft kunnen lezen, gaan we dit jaar
aan de slag met Klasse(n)kracht. Dit is een aanpak die gericht is op een veilig en sociaal groepsklimaat. De eerste weken wordt er met de kinderen gepraat over regels, afspraken en de missie van de groep. Er worden gouden regels vastgelegd waar we ons als groep aan gaan houden.
Daarnaast worden in alle groepen spellen en
opdrachten gedaan om elkaar beter te leren kennen en van de groep een fijne groep te maken.

Overblijven
Met ingang van dit schooljaar wijzigen een paar
dingen m.b.t. het overblijven. Vanaf nu is er bij
elk overblijfmoment ook toezicht van een teamlid. Dit toezicht is naast het (gewaardeerde) toezicht van de overblijfouders. In het kader van de
(her)nieuw(d)e afspraken over omgaan met elkaar (Klasse(n)Kracht), is een consequente toepassing van deze regels en afspraken erg belangrijk. De teamleden spelen hierbij een belangrijke
rol. We verwachten dat deze verandering bij zal
dragen aan het welbevinden van kinderen op
school, onder schooltijd maar ook tussen de middag.
Het overblijven wordt met ingang van dit schooljaar gecoördineerd door Minke.
Overblijfkaarten zijn voor en na schooltijd bij
Minke te verkrijgen op maandag t/m donderdag.
Vrijdag kunnen er geen kaarten gekocht worden.
We willen u vragen om het geld gepast in een
envelop te doen met de na(a)m(en) en de groep
van uw kind(eren) erop.

Informatie-avond
Op dinsdag 11 september houden we onze jaarlijkse
informatieavond. Binnenkort ontvangt u hierover meer
informatie.
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