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Start nieuw schooljaar
Gisteren zijn we gestart met het nieuwe schooljaar en
wat fijn, dat we dit schooljaar weer eens konden
starten zonder coronarestricties. We hopen dat we
een ‘normaal’ schooljaar kunnen doorlopen.
We hebben er als team dan ook weer enorm veel zin
in!
Vanaf 8.15 uur gaat de hoofdingang open en gaan alle
leerlingen zelfstandig naar binnen. De leerlingen van
groep 1 mogen eenmaal per week door één ouder
naar de klas gebracht worden. Tussen de middag
blijven de leerlingen op school eten. Denkt u aan het
meegeven van eten en drinken voor de ochtend- en
de middagpauze? Om 14.30 uur (woensdag 12.15 uur)
is de school uit en loopt de leerkracht met de
leerlingen naar buiten. Mocht u nog een vraag hebben
of is er iets niet duidelijk, stapt u dan gerust naar de
groepsleerkracht.
Wij wensen iedereen een plezierig en leerzaam
schooljaar toe.

Vakleerkracht gymnastiek
Dit schooljaar verwelkomen we nog een nieuwe
collega, Michelle Mulder. Juf Michelle is vakleerkracht
gymnastiek en zal iedere donderdag gymnastiek
geven in het dorpshuis aan de groepen 3 t/m 8. Een
aantal leerkrachten is namelijk (nog) niet bevoegd om
gymnastiekles te geven. Leerkrachten dienen namelijk
sinds een aantal jaren een aparte gymbevoegdheid te
halen om gym te mogen geven aan groep 3-8. Alle
groepen krijgen dit schooljaar 1 blokuur gym (90
minuten per week), behalve groep 7-8, zij gaan 2x per
week 45 minuten gymmen in het dorpshuis. Het
gymrooster voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:
Dinsdag:
Groep 1 en 2:
Groep 7-8:

9.00 – 10.30 uur
13.45 – 14.30 uur

Donderdag:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5-6:
Groep 7-8:

12.00 – 13.30 uur
10.15 – 11.45 uur
8.30 – 10.00 uur
13.30 – 14.15 uur

Team obs De Esdoorn
Welkom op school
Gisteren zijn 3 nieuwe kinderen
gestart in groep 1. We heten
Thomas Bruinsma, Juun
Dijkhuizen en Mila Westerhof
hartelijk welkom op onze school. Wij wensen jullie
een fijne tijd toe. We zijn dit schooljaar gestart met
112 leerlingen.

Er zijn voor gymnastiek geen kledingvoorschriften,
een korte broek en een T-shirt of gympakje volstaat
met als aanbeveling het dragen van gym- of
sportschoenen. In het kader van hygiëne is het wel
noodzakelijk dat leerlingen zich omkleden en niet in
dezelfde kleding gaan gymmen. In deze nieuwsbrief
stelt juf Michelle zich aan u voor. Langs deze weg
willen wij Michelle hartelijk welkom heten op De
Esdoorn!

Even voorstellen
Mijn naam is Michelle
Mulder-Schimmel. Op de
donderdag ben ik
aanwezig om de
gymlessen te geven. Ik
heb hiervoor jaren op
het voortgezet onderwijs
gewerkt. En met veel
plezier maak ik nu de
overstap naar het
basisonderwijs. Ook
begin ik dit jaar met de
deeltijdopleiding PABO,
al met al een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb.

Contact school
Iedere schooldag kunt u vanaf 8.00 uur naar school
bellen om ziek- en afwezigheidsmeldingen door te
geven. Dit gaat net zoals vorig schooljaar via de
centrale administratie. U kunt met uw
vraag/mededeling gewoon het nummer van school
bellen. De centrale administratie beantwoordt zoveel
mogelijk uw vragen of neemt uw boodschap aan en
geeft deze door aan de school. Mocht uw vraag niet
direct beantwoord kunnen worden, dan wordt er een
terugbelnotitie gemaakt, zodat de leerkracht of
locatiedirecteur u op een later tijdstip terug kan
bellen.
Indien noodzakelijk wordt direct contact gezocht met
de school.

Ik ben sinds 2008 getrouwd met mijn lieve man, we
hebben samen 2 kinderen, 2 jongens van 11 en 8 jaar
oud. De kinderen voetballen allebei, dus ik sta graag
aan de zij lijn om te kijken. Ook geef ik het team van
de jongste regelmatig training. In mijn vrije tijd
crossfit ik 3x in de week. En wandel of hardloop ik
regelmatig.

Informatieavond
Op maandag 19 en dinsdag 20 september vindt de
jaarlijkse informatieavond plaats. Gezien de beperkte
ruimte in de groep, kan er 1 ouder per gezin aanwezig
zijn. Hieronder vindt u de indeling:

Tot ziens op de donderdag!
Met vriendelijke groet,
Michelle Mulder-Schimmel
Logopedie
Zoals u in de nieuwsbrief van juli heeft kunnen lezen,
zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar gestopt
met het aanbieden van logopedie onder schooltijd.
Mocht u vragen hebben, wilt u dan contact opnemen
met de groepsleerkracht van uw kind?
Schoolgids
Begin september ontvangt u van ons de nieuwe
schoolgids via SchouderCom. Nieuwe gezinnen
ontvangen een praktisch informatieboekje over de
school op papier. De documenten worden ook
geplaatst op de website en op SchouderCom.
Hoofdluiscontrole
Morgen vindt de hoofdluiscontrole plaats in groep 1
t/m 8. Mocht er hoofdluis geconstateerd worden bij
uw zoon en/of dochter, dan wordt er persoonlijk
contact met u opgenomen.

Maandag 19 september:
Groep 7-8:
19.00 – 19.45 uur groep 7-8
20.00 – 20.30 uur groep 8 (VO)
Groep 2:
19.30 – 20.15 uur
Groep 3:
19.30 – 20.15 uur
Dinsdag 20 september:
Groep 1:
19.30 – 20.15 uur
Groep 4:
19.30 – 20.15 uur
Groep 5-6:
19.30 – 20.15 uur
U kunt deze avond kennismaken met de (nieuwe)
leerkracht(en) van uw kind en we geven u belangrijke
informatie over het komende schooljaar. We hopen
dat er van ieder gezin een ouder aanwezig is.
Jaarkalender SchouderCom
In SchouderCom onder het kopje ‘agenda’ vindt u de
jaarkalender voor dit schooljaar. Hier kunt u zien
wanneer de schoolvakanties zijn en wanneer er
schoolactiviteiten plaatsvinden. De studiedagen voor
dit schooljaar zijn nog niet ingepland. Deze ontvangt u
z.s.m.

Hulp gezocht - boeken uitleen
Voor dit schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die
ons willen helpen met de boekenuitleen bij de
kleuters op maandagmiddag en in de bibliobus op
vrijdagmorgen. Voor de groepen 1 en 2 zijn we op
zoek naar ouders die op maandagmiddag de
prentenboeken van de kinderen willen innemen en
nieuwe boekjes willen uitlenen en dit noteren in een
map. U kunt zich opgeven bij juf Tessa of juf Jantje.
Daarnaast zoeken we voor vrijdagmorgen tussen
10.15 – 11.00 uur begeleiding voor in de bibliobus.
Leerlingen van groep 4 t/m 8 gaan in kleine groepjes
naar de bibliobus om boeken te ruilen. U kunt zich
hiervoor opgeven bij juf Renate. Als we een groepje
van 6 ouders hebben, bent u ook maar 1x per 6 weken
aan de beurt.
Gouden Weken
Na de zomervakantie besteden we in iedere groep
aandacht aan de Gouden Weken. Iedere groep
doorloopt een bepaalde fase in het proces van
groepsvorming. De eerste weken aan het begin van
het schooljaar worden daarom in het onderwijs ook
de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij
uitstek geschikt om een fundament neer te zeten voor
een goede groepsvorming en een fijne sfeer.
Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de
regels. Samen met Sedna gaan we in de groepen 5-6
en 7-8 aan de slag met groepsvorming en de sociale
vaardigheden. Het gaat in totaal om vier
maandagochtenden. We starten op maandag 5
september.
Traktaties
Als uw zoon/dochter jarig is, is het natuurlijk feest.
Ook op school besteden wij daar aandacht aan.
Trakteren hoort daarbij. We willen u wel verzoeken
dit beschaafd te houden. Kinderen zijn vaak al blij met
iets kleins. Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei
voorbeelden van traktaties die lekker en niet te groot
zijn.
Neem bij het bedenken van traktaties de volgende
punten mee:
• Zorg dat de traktatie niet te groot of te veel is (één is
genoeg en klein is oké).
• Kies bij voorkeur een gezonde traktatie.
• Denk eens aan niet eetbare traktaties.

Agenda
Datum
31 aug
1 sept
5 sept
12 sept
19 sept

Activiteit

Hoofdluiscontrole
Bureau Halt groep 7-8
Sedna groep 5-6 en 7-8
Sedna groep 5-6 en 7-8
Informatieavond
Sedna groep 5-6 en 7-8
20 sept
Informatieavond
26 sept
Sedna groep 5-6 en 7-8
29 sept
GMR
3 okt
MR
5 okt
Start Kinderboekenweek/ Meesteren juffendag
10 okt
10-minutengesprekken
12 okt
Voorleesontbijt
13 okt
10-minutengesprekken
GMR
17 – 21 okt Herfstvakantie
De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag
4 oktober 2022.

