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Nieuw schooljaar
De zomervakantie is (bijna) voorbij. We hopen dat jullie allemaal een fijne tijd
hebben gehad.
Aanstaande maandag beginnen we aan een nieuw schooljaar…spannend maar
vooral weer erg leuk!
We gaan er samen weer een mooi, gezellig en leerzaam jaar van maken!

Start schooldag
Net zoals vorig schooljaar bent u iedere schooldag, in elke unit, van harte welkom om met uw kind mee naar binnen
te komen. De deuren zijn vanaf 8.20 uur open. Vanaf 8.30 uur beginnen de lessen.

Ontwikkelpunten komend schooljaar
We zijn continu in ontwikkeling. Ook voor het komende schooljaar zijn er een aantal onderwerpen waar we extra
aandacht aan geven. Enkele van de belangrijkste onderwerpen zijn:
Meer aandacht voor ‘leren leren’, waarbij de kinderen richting meer eigenaarschap op hun leerproces
geholpen worden.
Invoeren van het digitaal portfolio.
Verdere ontwikkeling coachvaardigheden van de teamleden.
Verdere focus op talentontwikkeling en –benutting bij alle betrokkenen
We kijken met veel positieve energie en vertrouwen uit naar het komende schooljaar, om samen verder te groeien!

Kind- en oudervertelgesprekken
Aan het begin van het schooljaar worden er kind- en oudervertelgesprekken gepland.
In dit gesprek staat centraal dat de kinderen en ouder(s)/verzorger(s) informatie kunnen geven,
afstemming tussen de leerkracht en kind zo optimaal mogelijk kan gaan verlopen.

zodat de

Wanneer uw kind het komende schooljaar in dezelfde unit blijft, bent u uiteraard ook van harte welkom voor een
gesprek, maar begrijpen we het ook wanneer u zich niet opgeeft voor dit kind- en oudervertelgesprek.
Vanaf aanstaande maandag hangen er bij de units intekenlijsten waarop u kunt aangeven welk moment u dit
gesprek zou willen plannen.

Gezonde snack…
We zijn een gezonde school en krijgen daar ook hulp bij….
Vanuit de Lidl krijgen we volgende week een pakket met groente en fruit die we
als (extra) snackje kunnen eten gedurende de schoolweek. Dat is nog eens een
fijne start!
De kinderen kunnen zelf gewoon hun pauzehap meenemen, de groente en het
fruit vanuit de Lidl is een extraatje.

HVO
Ik kom na de vakantie de HVO-lessen verzorgen bij jullie op school.
Graag stel ik mij even voor. Ik ben HVO juf Ira en woon samen met mijn man in Vlissingen aan de
mooie boulevard. We hebben 3 kinderen van 15, 17 en 19 jaar oud.
Naast lesgeven en studeren zet ik mij in voor de kinderrechten en zijn wij in de zomer vaak aan het
zeilen. Zodoende meren we regelmatig aan in Zierikzee; dat is altijd erg gezellig en daarom zei ik
ook direct ja toen juf Sandra aan mij vroeg om haar te vervangen.
Graag ontmoet ik jullie na de vakantie om verder met elkaar kennis te maken.
Ik heb er zin in; tot dan!
Juf Ira

Gymlessen
De leerlingen van de bovenbouw gymmen iedere woensdag van 8.30 uur tot 9.45 uur in de gymzalen van de
Pontes. De kinderen mogen zelf naar de Pontes lopen of ervoor kiezen vanaf school met de meester en juf mee te
lopen.
De leerlingen van de middenbouw gymmen iedere woensdag van 9.45 uur tot 11.00 uur. Voor de gymlessen
verwachten wij alle kinderen in gymkleding en gymschoenen. Gymschoenen vinden we belangrijk i.v.m. de
veiligheid.
De leerlingen van de onderbouw gymmen minimaal 1x per week in het speellokaal. Ook als het geen weer is om
buiten te spelen, gaan de kinderen spelen in het gymlokaal. Uw kind krijgt een tas met naam van school voor de
gymschoenen of balletschoenen. Verder hebben ze geen gymkleren nodig!
Deze tas blijft op school en hangt aan hun kapstok.

Jutten
Vrijdagmiddag, 30 augustus, gaan de leerlingen van de groepen 5 en 6 jutten,
hiervoor zijn we opzoek naar ouders die kunnen meefietsen en groepjes kunnen
begeleiden. Meer informatie volgt z.s.m.
Opgeven kan bij Juf Nadine.

Thema onderbouw
Aanstaande maandag starten wij met het nieuwe thema: dit ben ik en jij bent jij. Binnen het thema richten we ons
op afspraken in de school, wie ben ik, wat vind ik wel en niet leuk, hoe zie ik eruit? Zo is er een schoonheidssalon,
maken we een kalender en maken we kennis met de letter i.
Mochten de kinderen thuis iets hebben wat bij het thema past, mogen ze dit meenemen naar school.

Op de agenda
Augustus
19

Eerste schooldag

September
4

Start schoolthema ‘verkeer’

