Nieuwsbrief augustus 2019
Welkom in het nieuwe schooljaar
Beste ouders/verzorgers en belangstellenden,
Allereerst heten we jullie allemaal van harte welkom in het nieuwe schooljaar. We hopen dat
iedereen een hele mooie en ontspannende zomervakantie heeft gehad. Aan het aantal
kaarten te zien dat in onze brievenbus zat, is dat zeker het geval. Heel leuk dat je iets hebt
laten weten vanaf je vakantiebestemming. In school zijn alle mooie vakantiekaarten te
bewonderen. In de komende tijd besteden we met alle PCBO-scholen aandacht aan het
thema “Op reis”.
Het team van PCBO De Ploeg wenst iedereen een heel fijn schooljaar toe!

LLO-startgesprekken
Een goed contact tussen school en thuis is erg belangrijk. Daarom organiseren wij aan het
begin van het schooljaar een aantal activiteiten.
• Aanstaande woensdag organiseert de ouderraad een gezellig openingsfeest.
Verderop leest u meer hierover.

•

•

Voor de groepen 1 en 2 is er donderdag 12 september een Kick-off. We verwachten
alle leerlingen van de kleutergroepen met hun ouders/verzorgers op school De Kickoff begint om 18.00 uur en duurt tot 18.45 uur.
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn er in de tweede schoolweek
startgesprekken. Deze gesprekken vinden plaats aan de hand van vertelkaarten. U
hoeft dit gesprek thuis niet voor te bereiden met uw kind, tenzij er belangrijke zaken
zijn die de nieuwe leerkracht beslist moet weten.

Schoolspullen
Om het schoolwerk goed te kunnen doen hebben de leerlingen vanaf groep 3 de volgende
spullen nodig:
- 12 kleurpotloden
- 1 grijs potlood (HB)
- 1 gum
- 1 balpen
- 1 whiteboardstift
- 1 etui
- 1 liniaal
- 1 koptelefoon
- 1 schaar (optioneel)
- 1 plakstift (optioneel)
In groep 4 wordt dit aangevuld met:
- 1 vulpen (of bijv. Stabilo)
- 1 markeerstift.
De materialen worden eenmalig uitgereikt. Voor de zomervakantie hebben de kinderen van
de huidige groepen 4 tot en met 8 hun spullen mee naar huis genomen. Wilt u ervoor zorgen
dat zij deze a.s. maandag netjes aangevuld weer mee naar school nemen?
Luizenzakken
De eerste luizenzakken worden betaald door de school. Bij goed gebruik gaan deze wel een
schoolleven lang mee. In het geval dat de luizenzak van uw kind toch aan vervanging toe is
of zoek is geraakt, kost een nieuwe € 5,00.
Start van de dag met stillezen
De groepen 4 t/m 8 zullen dit schooljaar elke ochtend starten met stillezen. De leerlingen uit
de groepen 3 sluiten hier na de kerst bij aan. Dit betekent dat de kinderen om 8.30 uur klaar
zitten met hun boek en vervolgens in stilte in hun verhaal duiken. Het is dus wenselijk dat
ouders/verzorgers na de tweede schoolbel de school zo spoedig mogelijk verlaten.
Kinderen die dagelijks 15 minuten (stil)lezen, lezen een miljoen woorden per jaar en
vergroten hun woordenschat. Omdat er een positief verband is tussen thuis lezen en
leesvaardigheid, is het belangrijk het lezen thuis ook te blijven stimuleren!

Privacy en schoolfoto's: BELANGRIJK OM TE LEZEN EN TE DOEN!!!
Aan het begin van ieder nieuw schooljaar vragen we alle ouders/verzorgers opnieuw om de
privacy voorkeuren voor hun kind op te geven of aan te passen. We doen er alles aan om
zorgvuldig om te gaan met de privacy van kinderen. Om foto’s of beeldopnamen van uw kind
te maken en te gebruiken hebben we uw toestemming nodig! DIT GELDT OOK VOOR De
SCHOOLFOTO’S die op 7 en 8 oktober gemaakt worden. Wanneer u de instellingen niet
invult, worden er GEEN SCHOOLFOTO’S EN GROEPSFOTO’S van uw kind gemaakt! Geef
daarom vóór 5 oktober uw privacy-voorkeuren aan ons door! Gelukkig kan dat via Parro
heel eenvoudig:
1) Ga naar het vierde tabblad “Instellingen”
2) Tik op Profiel en scrol naar het kopje “Mijn kinderen”
3) Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter de naam van het kind.
Klik op https://support.parro.com/hc/nl/...reren-via-Parro voor een uitgebreide uitleg en
demonstratie.
Schoolkalender
Aan het eind van volgende week ontvangt u een exemplaar van de nieuwe schoolkalender.
Deze kunt u nu alvast bekijken op onze website. Op de site vindt u ook onze schoolgids en
andere belangrijke documenten. Neem vooral de schoolgids goed door!
Gymtijden
De leerlingen dragen een sportbroekje/shirt of een turnpakje. Het is belangrijk dat de
kinderen gymschoenen dragen. Via uw leerkracht hoort u eventuele bijzonderheden over de
gymlessen.
Maandag:
Groep 1/2 A
Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Groep 3
Groep 4A / 5A

Dinsdag:
Groep 8
Groep 5B
Groep 4B
Groep 7
Groep 6

Vrijdag:
Groep 4A/5A
Groep 4B
Groep 5B
Groep 6
Groep 3
Groep 7

Openingsfeest met grote verloting op 4 september: Graag PRIJSJES beschikbaar
stellen en inleveren op school!
Gezien het grote succes van de 2 afgelopen schooljaren willen we ook volgend schooljaar
starten met een spetterend openingsfeest op woensdag 4 september van 16:00 tot 19:00
uur. Een hapje en een drankje zal net als afgelopen jaar beschikbaar zijn, evenals diverse
vormen van vermaak: Voor de grote verloting zoeken we nog steeds prijsjes die leuk zijn
voor kinderen om te winnen; hoe meer prijsjes-hoe leuker de verloting wordt!
Prijsjes graag inleveren vóór 4 september in de groep van uw kind of het kantoor van
meester Teunis. We kunnen nog wel een aantal leuke prijsjes gebruiken!!!

