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Vrijdag 18 augustus 2017

Start nieuw schooljaar
Op maandag 21 augustus start het nieuwe schooljaar. We nodigen u alvast uit om in
de hal een kopje koffie of thee te komen drinken en andere ouders of verzorgers te
ontmoeten. Dit is meteen om 08.45 uur.
Klasbord
Wij streven ernaar om ouders zo goed mogelijk bij school te betrekken. Daarom
hebben we voor de zomervakantie met groep 4/5 proefgedraaid met de website
web.klasbord.nl. Dit is een website waarop elke groep in een gesloten omgeving zijn
eigen pagina kan maken. Daar worden dan berichten en foto’s van de leerlingen op
geplaatst. Dit kon alleen door de ouders van groep 4/5 gelezen en bekeken worden.
Op deze manier waren zij op een snelle manier betrokken bij veel activiteiten die met
de klas zijn ondernomen. Er zijn foto’s opgezet van verjaardagen, de projectweek,
uitjes, maar ook van de ‘gewone’ lessen. Ook zijn er berichten op verschenen als
kinderen iets mee mochten nemen of als de juffen hulp nodig hadden.

Op de studiedag van 15 juni is er in het team over gesproken en hebben we
besloten, in het nieuwe schooljaar, in alle groepen met Klasbord te starten.
In de komende week ontvangt u een mail waarin u zich kunt aanmelden voor
Klasbord. Dit zal per groep gebeuren.
Omdat we met Klasbord gaan werken krijgen de kinderen geen belboom meer mee
en plaatsen we geen foto's meer op de website.
Schooltijden:
08.30 uur deur open
08.40 uur ouders uit de klas
08.45 uur start
12.15 school uit (woensdag 12.30)
13.00 uur kinderen die thuis hebben gegeten mogen op het plein
13.15 uur kinderen gaan met de leerkracht naar binnen.
15.15 uur school uit.
Aanvang school
Net als voorgaande jaren gaat de deur om 8.30 uur open.
Als uw kind op school komt, gaat hij/zij naar de klas waar de juf is. De voetbaltafel
wordt alleen gebruikt als de kinderen in de pauze binnen blijven.
Pennenbakken e.d.
Kinderen krijgen aan het begin van groep 3 hun eigen kleurdoos en een gum van
school. Later komt er een pen en lineaal bij. Aan het eind van de schooldag gaat alles
in hun la, zodat de schoonmaakster de tafels kan schoonmaken.
De ervaring is dat sommige kinderen van thuis ook tekenspullen/memoblaadjes e.d.
meenemen en op hun tafel zetten. De tafels staan soms zo vol dat we hier een
afspraak over maken met de kinderen, namelijk dat zij hun stiften/potloden in een
etui bewaren dat aan het eind van de schooldag in de la of mee naar huis gaat.
Gymrooster woensdagochtend
Groep 3/4
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 7/8

Woensdag 11.40 – 12.30 uur
Woensdag 10.45 – 11.40 uur
Woensdag 09.45 – 10.45 uur
Woensdag 08.45 - 09.45 uur

Kinderen uit groep 7/8 starten bij de gymzaal De kinderen van groep 3/4 kunnen
opgehaald worden bij de sporthal.
De gymlessen worden gegeven in sporthal Zeewolderhoek door de vakleerkracht
Niko Spanos.
In de brief van 9 juni 2017 hebben wij u geïnformeerd over de groepsverdeling met
leerkrachten op de woensdag (zie onderaan deze nieuwsflits een herinnering).

Groep 1 en 2 gymmen in het speellokaal op school. Groep 2 op woensdagmorgen
met juf Corien en groep 1/2 op donderdagmorgen met juf Esther C.
Agenda op de website
Met ingang van het nieuwe schooljaar krijgt u geen schoolkalender meer, maar kunt
u de agenda digitaal vinden op onze website www.derichtingwijzer.nl.
De agenda is op verschillende manieren in te zien. Wij hopen hem vanaf volgende
week er op te hebben staan.
Overblijven 2017-2018
We zijn alweer druk bezig om het overblijven voor het nieuwe schooljaar zo goed
mogelijk te regelen. Afgelopen jaar zijn een aantal trouwe overblijfmoeders gestopt,
maar gelukkig hebben we weer nieuwe mensen kunnen vinden. We hebben daardoor
voor elke groep weer genoeg mensen om samen met uw kinderen te eten.
Komend schooljaar zullen er wat veranderingen plaatsvinden om alles zo duidelijk
mogelijk te laten verlopen.
Ten eerste gaan we het iets anders regelen met de strippenkaarten en flexibele
abonnementen en het aan- en afmelden. Tot nu toe konden strippenkaart kinderen
en kinderen met een flexibel abonnement gewoon aanschuiven of wegblijven
wanneer ze wilden. Vanaf komend schooljaar gaat dit veranderen. Dit om duidelijk te
hebben welke kinderen we kunnen verwachten en om te voorkomen dat een
overblijfouder onverwacht met een te grote groep komt te zitten.
Kinderen die met een strippenkaart of een flexibel abonnement willen komen
overblijven moeten vóór 11.00u dezelfde dag aangemeld worden via het volgende emailadres: overblijf@derichtingwijzer.nl
Wat betreft de flexibele abonnementen mag dit ook aan het begin van de week voor
de hele week.
Het mondeling doorgeven aan de juf is dus niet meer voldoende.
Bovenstaand e-mailadres moet ook gebruikt worden voor het afmelden van uw kind
voor de overblijf. Hiermee komen dus de briefjes te vervallen. Is uw kind niet
afgemeld via de mail, zullen wij altijd contact opnemen door een van de ouders te
bellen. Zonder afmelding laten wij kinderen niet zomaar naar huis gaan.
Nog een laatste puntje voor deze keer. Kinderen die thuis hebben gegeten en eerder
dan 13.00u op school komen, moeten bij het hek wachten tot de bel gaat. Er mag dus
niet meer eerder mee gevoetbald worden!
We hopen op een fijn schooljaar met elkaar.
Caroline en Tamara

Telefonische bereikbaarheid
Wilt u telefonisch contact opnemen met school, doet u dit dan zo veel mogelijk
buiten schooltijden om. Onder schooltijd is er niet altijd een collega ambulant om de
telefoon te beantwoorden, maar proberen wij wel zo veel mogelijk de telefoon op te
nemen.
Voor uitzonderlijke en dringende gevallen onder schooltijd is er een 06-nummer dat
u kunt bellen: 06 13801834. Gebruikt u alstublieft dit nummer alleen als er op het
vaste nummer niet opgenomen wordt.

Uit de brief groepsverdeling (9 juni 2017) over de woensdag:
Zoals u ziet heeft de groep 7/8 op de woensdag geen leerkracht. We moesten een
keuze maken voor de woensdag: een derde leerkracht voor groep 7/8 of een
vakdocent gym. Naar aanleiding van gesprekken die de bovenschools directeur en ik
met ouders en kinderen hebben gevoerd heeft het team gekozen voor een vakdocent
gym. Dit in overleg met de bovenschools directeur. Hoe worden de woensdagen in
2017-2018 ingevuld: Groep 7/8 gymt van 8.45 tot 9.45 uur, zij gaan direct naar de
gymzaal. Groep 6/7 gymt van 9.45 tot 10.45 uur. Juf Monique komt met groep 6/7
naar de gymzaal en zij neemt groep 7/8 weer mee terug naar school en geeft ze de
verdere morgen les. Groep 4/5 gymt van 10.45 tot 11.40 uur. Juf Elly brengt ze naar
de gymzaal en zij neemt groep 6/7 mee terug naar school en geeft ze verder les.
Groep 3/4 gymt van 11.40 tot 12.30 uur. Juf Evelyne brengt groep 3/4 naar de
gymzaal en zij neemt groep 4/5 mee terug en geeft ze het laatste stukje van de
morgen les. Groep 3/4 wordt door de ouders bij de gymzaal opgehaald. Voor deze
groep zoeken wij ouders die, om de beurt, mee willen helpen in de kleedkamer zodat
alle kinderen weer aangekleed naar huis kunnen gaan.

De volgende Nieuwsflits verschijnt op 1 september 2017
Het team van de Richtingwijzer

