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 Er donderdag 3 oktober a.s. een
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Durven
In deze eerste spannende week van het nieuwe schooljaar heet ik u namens het hele team
van harte welkom.
Welkom terug, na zes weken van een ander ritme en andere dingen om te doen.
Welkom zeker als u nieuw bent op onze school.
15 kinderen en hun ouders hebben deze week die stap gezet.
We hopen dat u snel mag ervaren dat de eerste spanning verdwenen is.
Want spanning was er voor iedereen.
Zeker voor de kinderen. Hoe zal het gaan in mijn groep bij die juf?
En wat als ik het niet weet? Wat zal er anders zijn in vergelijking met vorig jaar?
Voor u als ouders. Spanning over het loslaten, misschien gaat uw kind wel voor het eerst zelf
op de fiets, of gaat het zelf door de voordeur naar binnen. Spanning over het welbevinden.
Zal mijn zoon/dochter het leuk vinden en hoe zal het gaan met het leren?
Voor de leerkrachten. Hoe is de groep? Wat hebben ze meegemaakt in de vakantie? Hoe
kan ik ze verder helpen in het leren?
Allerlei spanningen waren er aan het begin van deze eerste week.
Best lastig, maar toch… het hoort bij een nieuw begin.
En nu begint het al een beetje te wennen.
Als team hebben we het schooljaar geopend met de woorden van het gedicht van
I. van der Meulen.
Moed
Moed is op weg gaan
De eerste stap zetten
Al weet je niet
Wat de volgende stap zal zijn.
Moed is jezelf laten zien
Kwetsbaar durven zijn
Al weet je niet
Hoe de ander reageren zal
Moed is hulp vragen
Afhankelijk durven zijn
Omdat je weet:
Ik kan het niet alleen.
Moed is iets doen
Omdat het goed is
Zonder garantie op succes.
Bang en onzeker zijn we allemaal, soms
Wie moedig is, zegt:
En toch ga ik het doen.
Ik wens u en ons allemaal samen een goed nieuw schooljaar toe.
Namens het team,
Otto Daniëls
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Voor schooltijd
Vanaf half 9 is voor de kinderen inloop mogelijk naar hun eigen groep.
Zij kunnen dan in de eigen klas wachten tot de lessen beginnen om 8.45 uur.
De schoolbel wordt nog ingesteld op deze nieuwe tijden, maar dit zal zeer binnenkort gaan
gebeuren.
Van ouders vragen wij om bij de voordeur of al eerder afscheid te nemen.
Hebt u een bericht voor de eigen juf mail dit a.u.b. of binnenkort kunt u dit ook appen via de
schoolapp. We hopen die zo snel mogelijk te starten.
Voor schooltijd is er pleinwacht in de hal van de school bij de voordeur. Ook daar kunt u
korte vragen stellen of berichten doorgeven.
Nieuwe ontwikkeling
Als team hebben we in de laatste vakantieweek een stuk scholing gehad over het toepassen
van goede manieren van passend onderwijs.
We hebben gekozen om die eerst vooral bij het vak rekenen nog meer toe te passen.
We hopen dat u dit in de loop van de tijd gaat merken.
We denken dat onze kinderen steeds meer zelf kunnen aangeven hoe ver ze zijn in het
rekenen en wat daarbij voor hen belangrijk is.
Nieuw is ook dat we na de ouderenquête van de medezeggenschapsraad hebben gekozen
om dit jaar te starten met de gesprekken over het ontwikkelingsperspectief.
Dit betekent dat er geen informatieavond is over het werken in de groep, maar dat we met
elkaar in gesprek gaan over de plannen voor het komende schooljaar.
Deze gesprekken staan gepland op 3 oktober aanstaande.
Niet nieuw en toch ook weer wel….
Binnenkort hopen we u de nieuwe jaarkalender aan te kunnen bieden.
Hierin vindt u alle data voor het komend schooljaar waarop wij activiteiten gepland hebben.
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ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op vrijdag 20 september naar onze
school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de
school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals
electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een
fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:


Voor groep Rood ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning,
herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en
autostoeltje.



Voor de groepen Oranje en Groen ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van
gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van gebruik van de
autogordel in een autostoeltje.



Voor de groepen Blauw en Geel ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid,
inschatten van de remweg van een auto en het juiste gebruik van een
veiligheidgordel.



Voor de groepen Paars en Violet ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning,
fietsvaardigheden en fietsbeheersing.

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise

We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!
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