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schooljaar 2022-2023 - 30 augustus 2022

Activiteitenoverzicht
Datum

Groep

Activiteit

24-08

Luizencontrole

26-08

Nieuwsbrief 1

Tijd

30-08

A t/m 4

Informatieavond

Gr. A t/m D:
19.00-20.00
Gr. 3 en 3/4:
20.00-21.00

01-09

5™8

Informatieavond

Gr. 4,5,5/6 en 7 from
7/8: 19.00-20.00
Gr. 6, 7,8 from 7/8
en 8: 20.00-21.00

01-09

7

Schooltuin

12 t/m 16-09

Schoolbrengweek

14-09

Koffieochtend

14 t/m 16-09

A t/m 8

16-09

Kennismakingsgesprekken
Nieuwsbrief 2

21-09

3, 3/4, 4

1e Verkeersles

26 t/m 29-09

8

Werkweek

29-09

7

Laatste keer
schooltuin

30-09

8

Groep 8 vrij

8.30-9.30
RH 919

Nieuwe leerlingen

Naam

Groep

Lizz

gr. A

Gianni

gr. A

Bianca

gr. A

Murat

gr. A

Mohammed

gr. B

Armin

gr. C

Chinmay

gr. D

Benjamin

gr. 3

Ali

gr. 3

Shambhavi

gr. 5

Anaya

gr. 5/6

Maria

gr. 6

Bosco

gr. 7

Samir

gr. 7

Bosco

gr. 7

Xani

gr. 7/8

Valerii

gr. 8

Familiebericht

Hoera, Alif (gr. 5) en Baim (gr. 2) hebben er een broertje
bij. Zijn naam is Takana.
Gefeliciteerd!

Mededelingen
Opvang
Zomervakantie BSO
De Buitenschoolse opvang kijkt terug op een fantastische
zomervakantie. De kinderen hebben ervan genoten. We zijn naar
de waterspeeltuin geweest. Een dagje naar Scheveningen. Er was
een springkussen op locatie. Kortom, een leuke zomervakantie.
Nieuw Juf Cherryl
Voor de vakantie is juf Cherryl bij ons gestart. Ze komt bij ons
werken en leren. Ze volgt binnen onze organisatie een opleiding
en komt leren bij ons in de groep van de Peuterspeelzaal en de
BSO Weidehommels. Welkom Juf Cherryl!
Start Peuterspeelzaal
Net als school start de peuterspeelzaal ook weer.
Graag willen wij ouders er op attenderen dat u uw kinderen tussen
08:15 en 08:30 moet brengen. Mocht u uw kind later willen brengen,
laat het ons dan van te voren weten.
Kinderdagverblijf
Op het kinderdagverblijf hebben ze deze zomer een
activiteitenprogramma gemaakt gericht op allerlei zomerse
activiteiten. De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad. De
medewerkers van het kinderdagverblijf zijn druk bezig met de
voorbereidingen van het thema HERFST

Onderwijs
Start nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar is nu alweer een week in volle
gang. We hopen dat u en uw kinderen een fijne en
vooral gezonde vakantie hebben gehad. We vinden
het fijn om weer veel nieuwe gezichten bij ons op

school te zien. Vooral voor de nieuwe kinderen is het een spannende tijd. We
gaan er met elkaar een fijn en leerzaam jaar van maken.

Op tijd komen
Bij de kleutergroepen gaan de deuren om 8.15u open. U neemt buiten
bij het gekleurde hekje afscheid van uw kind. De kinderen komen
alleen het schoolplein op/ gaan alleen de school in. Er staat een
leerkracht/ onderwijsassistent buiten om de kinderen te begeleiden.
Alle kinderen wassen bij binnenkomst meteen hun handen. Om 8.30u
gaan we echt beginnen, dus zorg dat uw kind op tijd op school is. Het is fijn als
we met zijn allen de dag op tijd kunnen starten.
Groep 3 t/m 8 kan ook vanaf 8.15 naar binnen. De eerste bel gaat dan. Bij de
tweede bel die om 8.30u gaat, dient uw kind in de klas te zijn. De lessen gaan
starten. Dit geldt ook voor de kinderen die in de gymzaal starten. De lessen
beginnen daar ook om 8.30u. Wilt u rekening houden met de omkleedtijd die uw
kind nodig heeft?
U begrijpt dat het voor de kinderen en de leerkrachten niet fijn als de lessen
steeds onderbroken worden door laatkomers.
Gruiten
Omdat we als school graag gezond gedrag
stimuleren, gruiten we. Dit betekent dat uw
kind dan voor de ochtendpauze een groente of
fruit snack bij zich heeft. Voorgaande
schooljaren was dit 3 ochtenden per week.
Met ingang van dit schooljaar doen we dit alle
ochtenden. Zo is er geen verwarring meer op
welke dag er nu ook al weer een koekje of i.d.
mee mag en op welke dag fruit/ groente.
Bovendien kunnen we het gezonde eetgedrag
dan nog beter stimuleren. Zorgt u er wel voor
dat uw kind (vooral de jongere kinderen) dit
makkelijk zelf kan eten (bijv. een sinaasappel
waar de schil al af is, een appel in stukjes
gesneden). De leerkracht heeft geen tijd om
voor ieder kind sinaasappels te pellen, appels te schillen, enz.
Vaak zien we dat kinderen en fruit en een koekje bij zich hebben. Na het fruit
eten ze dan alsnog een koekje. Dit is niet de bedoeling. Geef voor de
ochtendsnack alleen fruit/ groente mee, dan is het voor iedereen duidelijk.
Gym
Goede, passende gymschoenen met een stevige zool (geen
zwarte) zijn erg belangrijk voor opgroeiende kinderen.
Voor de kleuters, die dagelijks gymmen is een instapschoen of
een schoen met klittenband erg handig (geen veters). De
schoenen van de kleuters laten we op school staan. Ze hebben
geen gymkleding nodig. Houd er rekening mee dat we bij de

kleuters ook nog vaak buiten zullen gymmen. Het is fijn als uw kind goed
passende schoenen aan heeft waar hij/ zij makkelijk op kan lopen, rennen, etc.
Voor de veiligheid en hygiëne dragen de kinderen vanaf groep 3 tijdens de
gymles gymkleding: een sportshirt met korte broek of een gympakje. De
kinderen nemen deze gymkleding op de gymdagen mee naar school. Lang haar
wordt samengebonden en sieraden worden afgedaan.
Kalender
Uw kind heeft deze week de jaarkalender meegekregen. Er is er eentje per gezin
uitgedeeld. Indien u gescheiden bent en beiden een kalender nodig heeft, kunt u
deze vragen bij juf Naji/juf Rahieda of bij de groepsleerkracht.
Luizencontrole
Na iedere vakantie worden de haren van de kinderen door een
groepje ouders gecontroleerd op hoofdluis. Daarnaast is het
aan te raden dat u zelf ook de haren van uw kind regelmatig
controleert, zodat we een luizenplaag kunnen voorkomen.
Indien u luizen/ neten bij uw kind in de haren vindt, neem dan
passende maatregelen. Brengt u ook de leerkracht van uw kind
op de hoogte. Bij de apotheek of drogist vindt u goed
werkende middelen, maar ook iedere dag de haren grondig
doorkammen met een luizenkam is zeer effectief.
Smartphones/ smartwatches
We zien dat steeds meer kinderen een smartphone
en/ of smartwatch mee naar school nemen. We
begrijpen dat tijden veranderen en dat deze artikelen
er steeds meer bij gaan horen. Ook begrijpen we dat
het soms handig is om contact met uw
kind op te kunnen nemen als hij/ zij
bijvoorbeeld na schooltijd bij een vriendje/ vriendinnetje gaat
spelen of als uw kind alleen naar school gaat dat hij/ zij een appje
kan sturen als hij/ zij op school is aangekomen.
We willen u en de kinderen er wel op wijzen dat de smartphones
en smartwatches tijdens de schooltijden (van 8.15 - 15.00)
uitgeschakeld moeten zijn. Wilt u dit ook met uw kind bespreken.
Start TSO
Het nieuwe schooljaar is gestart en dus is ook weer de TSO (tussenschoolse
opvang) gestart. Wilt u uw kind hiervoor nog aanmelden, stuur dan een mail naar
n.sheikholeslam@librijn.nl. Op dinsdag 29 augustus zal de eerste incasso gedaan
worden.

Incidentele overblijf januari - juni 2022
Op onze school kunt u een vast contract invullen voor het overblijven. Daarnaast
blijven kinderen incidenteel over. De kosten hiervoor zijn 3 euro per keer. De

ouders die afgelopen januari tot en met juni 2022 hier gebruik van hebben
gemaakt, hebben bericht gekregen over de betaling. Vriendelijk verzoek om deze
kosten zo snel mogelijk te betalen.
Veilige verkeerssituatie rond de school
Graag willen wij een veilige verkeerssituatie
rond de school. De bedoeling is dat kinderen
zoveel mogelijk lopend of, als ze wat verder
wonen, op de fiets naar school gebracht
worden. Indien u met de auto wilt of moet
komen, vragen we u om te parkeren in de
daarvoor bestemde parkeervakken. Ook is er
een parkeerplaats aan de Roland Holstlaan waar
altijd wel plek is. Auto’s die “even” op de
oversteek bij het RH-gebouw geplaatst worden,
leiden tot een onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituatie. Er wordt hier
ook regelmatig op gecontroleerd door de politie.
Ook helpen we u eraan herinneren dat er sinds een tijdje voor de Antoon
Coolenlaan een inrijverbod geldt op ma t/m vr 08:15 – 08:45 en 14:45 – 15:15, om
de veiligheid van kinderen die te voet en op de fiets naar het hoofdgebouw
komen te bevorderen. De gemeente heeft hier een onderzoek naar gedaan en het
blijkt dat het altijd erg druk en daardoor onveilig is.
We kunnen er met zijn allen voor zorgen dat ieder
kind veilig naar school en weer naar huis kan gaan
door ons allemaal aan de verkeersregels te houden.
U werkt toch ook mee? Alvast bedankt!

