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schooljaar 2017-2018

Agenda:
21-8
4- 9
5-9
6-9
11-9

start nieuw schooljaar
ouderinformatie groep 6
ouderinformatie groep 3
kindgesprekken
ouderinformatie groep 4
kindgesprekken
12-9 ouderinformatie groep 8
13-9 koffie-inloop
14-9 ouderinformatie groep 5
ouderinformatie groep 7
kindgesprekken
18 t/m 22/9 kamp groep 8
19-9 ouderinformatie kleuters
21-9 Studiedag; alle kinderen vrij
25-9 Gezamenlijke viering
26-9 schoolreis groep 3 t/m 7
27-9 start Young Engineers
4-10 Kinderboekenweek
13-10 Continurooster
16 t/m 20/10 Herfstvakantie
Jarigen in augustus:
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3/8
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Rowena Pret
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Roos Guijt
10/8
Pelle Bouma
11/8
Anna Kraijenoord
11/8
David Zuijderduijn
12/8
Jet Krijgsman
12/8
Kevin Mol
12/8
Fenna van Rijn
18/8
Maud Bouma
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Amy Rijnsburger
25/8
Lisa de Bruin
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Dirk van den Oever
26/8
Lynn Heeringa
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27/8
Jesse Durieux
28/8
Tomek Krajewski
28/8
Sven Varkevisser
30/8
Isabelle Varkevisser
31/8
Sofie Laats
31/8
Quinty van der Plas
Wij feliciteren alle jarigen van
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Gemoedelijk van start
Maandagmorgen ging de deur al vroeg
open en wandelden de kinderen rustig
naar het nieuwe klaslokaal. Het was een
beetje spannend om weer te beginnen
bij een nieuwe juf of meester maar ook
fijn om klasgenootjes weer te kunnen
begroeten en verhalen te delen van de
zomervakantie.
We mochten het jaar beginnen met alle
leerkrachten gezond en wel op hun plek
in de school. Zoals al eerder
aangekondigd neemt meester Sybo
halverwege het jaar afscheid. Ook juf
Fenny heeft aangegeven dat dit haar
laatste jaar in het onderwijs gaat
worden. We hebben voor beide groepen
al nagedacht over goede vervanging van
de vertrekkende collega’s. We zullen u
hier te zijner tijd over informeren.
We wensen een ieder een mooi
schooljaar toe.
Verhalenrooster Kind op maandag:
week 34: 21 t/m 25 augustus 2017
Demetrius de zilversmid, Handelingen 19:21-40
De schipbreuk, Handelingen 27:14-44
Paulus in Rome, Handelingen 28:11-31
week 35: 28 aug t/m 3 september 2017
De wet van koning Darius, Daniël 6:1-10
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6:11-29

Ouderinformatie over de groep
U ziet in de agenda van deze nieuwsbrief
veel informatiemomenten genoemd. Elke
groep nodigt de ouders uit om onder
schooltijd informatie te ontvangen over
het onderwijs in de groep waar hun kind
deel van uitmaakt. De klas wordt voor
dit moment overgenomen door een van
onze onderwijsassistenten. Na afloop
heeft u de gelegenheid om even een
kijkje in de klas van uw kind te nemen.
De informatiemomenten voor de groepen
3, 4, 5, 6 en 8 starten om 8.45 uur.
De informatiemomenten van de
kleutergroepen en groep 7 starten om
13.45 uur. Ouders worden ontvangen in
het lokaal van de instroomgroep.
Start met kindgespekken
Aan het begin van het nieuwe schooljaar
organiseren we tijdens drie avonden
weer de kindgesprekken waarbij u als
ouders de nieuwe leerkrachten vertelt
over uw kind(eren). U ontvangt via email
een uitnodiging voor dit gesprek.
Gezien de beperkte spreektijd gebruiken
wij hiervoor een formulier
oudergesprekken, waarop u van te voren
kunt invullen wat u van belang vindt om
te vertellen over uw kind. Mocht u het
formulier van vorig jaar nog bewaard
hebben, dan kunt u dit er bij pakken en
verder aanvullen.
U vindt het formulier in de bijlage bij
deze nieuwsbrief of u neemt een
papieren versie van de stapel die klaar
ligt op de koffietafel.
Nieuwe jaarplanner
De meeste activiteiten zijn gepland en
kunt u alvast inzien via de agenda op
onze website www.willemvanveen.nl
Ook de schoolvakanties en studiedagen
vindt u hierop terug. Een helder
overzicht voor vakanties is te vinden op:
http://www.willemvanveen.nl/pagina/35
6583/schooltijden
Wij spannen ons in om deze planning
aan te houden. Mochten er toch
wijzigingen optreden dan informeren wij
u hierover d.m.v. de nieuwsbrief. De
meest actuele planning is die op de
website.
Voor wie graag een afgedrukte planner
voor aan de koelkast wil, ligt er een
aantal exemplaren op de koffietafel.

Formulier ouderhulp
Binnenkort ontvangt u via de mail een
formulier waarop u aan kunt geven of u
mee wilt helpen bij bepaalde
onderwijsondersteunende activiteiten.
Op een apart formulier kunt u zich
aanmelden voor hulp bij OCCactiviteiten.
U kunt deze formulieren inleveren bij de
leerkracht van uw kind.
Adres, mail of telefoon gewijzigd?
Laat het ons snel weten! Stuur een mail
naar directie@willemvanveen.nl of
robjansen@willemvanveen.nl

Koffie inloopmomenten
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft
of graag iets wilt overleggen met de
directie van de school, kunt u ieder
moment kijken of de directie aanwezig is
en of er tijd is voor een gesprek. Helaas
is dit niet altijd mogelijk, omdat de
directie soms niet aanwezig is op school
of andere werkzaamheden heeft.
Ook dit schooljaar organiseren we weer
één keer in de maand een koffieinloopmoment. Hier is het vorig
schooljaar veel gebruik van gemaakt en
als school waarderen we de inbreng, de
belangstelling en het meedenken van
ouders. De koffie staat klaar van 8.30
uur tot 9.15 uur bij de koffietafel in de
hal van de school. Marijke Drijfhout is
dan aanwezig. Wanneer u een vraag
heeft of iets wilt overleggen dan kan dat
op dat moment. Wanneer het overleg
iets langer gaat duren, kan er een
afspraak worden gemaakt. Gewoon
samen een kopje koffie of thee drinken is
natuurlijk ook mogelijk! Eventuele
vragen of opmerkingen kunt u ook altijd
mailen naar directie@willemvanveen.nl
Het eerste koffie-inloopmoment is op
woensdag 13 september a.s.

Schoolkamp groep 8
Dit jaar gaat groep 8 aan het begin van
het schooljaar met elkaar op kamp, van
maandag 18 t/m 19 september op
dezelfde locatie als het laatste
schoolkamp in Hoek van Holland.
De leerkrachten van groep 8 zien
voordelen in een vroeg schoolkamp. Het
samen beleven van het kamp heeft een
positief effect op de sfeer in de groep en
daar kan de groep dan nog het hele jaar
van genieten. Door aan het begin van
het schooljaar op kamp te gaan, is er
aan het einde van het schooljaar wat
meer rust voor het werken aan de
jaarafsluiting.

op het Mediapark te Hilversum voor een
Media Experience. Na een intensief
ochtendprogramma brengt de bus de
groepen 5, 6 en 7 naar een
natuurspeelplaats voor een gezellige
picknick en buitenplezier. U vindt alle
informatie in de schoolreisbrief die u
binnenkort ontvangt.

Studiedag
Op donderdag 21 september staat de
eerste van in totaal vijf studiedagen
gepland. Alle kinderen zijn die dag vrij.
Binnenbrengen groep 3
Tot aan de Herfstvakantie worden de
kinderen die zijn gestart in groep 3 nog
even door hun vader of moeder in de
klas gebracht, zoals ze dit ook gewend
waren in de kleutergroepen. Na de
Herfstvakantie wachten de kinderen op
het plein tot de bel gaat en de juf ze bij
de achterdeur komt ophalen.
Dit betekent dat er tot de Herfstvakantie
geen pleinwacht is op het kleuterplein.

Schoolreis groep 3 t/m 7
Op dinsdag 26 september gaan de
groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Groep 3
en groep 4 brengen een bezoek aan
Plaswijckpark. De groepen 5, 6 en 7
vertrekken al vroeg naar Beeld en Geluid

Kiezen voor techniek met Young
Engineers-lessen
Eind september starten we met een serie
van 7 wetenschap- en technieklessen die
worden verzorgd door Young Engineers.
Met behulp van technisch lego maken
kinderen kennis met allerlei
techniekprincipes door te bouwen en te
experimenteren.
Het aanbod geldt voor een klein aantal
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8, uit
elke groep 4 leerlingen. Deze leerlingen
worden geselecteerd op basis van
motivatie en inzet. Leerlingen die graag
deelnemen schrijven daarvoor een
motivatiebrief waarin ze helder
verwoorden waarom zij zo dol zijn op
techniek, hoe ze het gemiste schoolwerk
bijhouden en dat ze graag bereid zijn om
in de eigen groep zelf een techniekles te
verzorgen.
Met het aanbieden van deze lessenserie
willen we inzetten op talentontwikkeling
op basis van motivatie (niet perse hoge
resultaten). De lessenserie en deze vorm
van aanbieden zal door ons worden
geevalueerd en bij positieve ervaringen
een vast onderdeel gaat vormen van ons
onderwijsaanbod.
http://www.youngeng.nl/wetenschapen-techniek-op-de-basisschool/

Fietsen naar school
Er is een beperkt aantal parkeerplekken
voor fietsen op het schoolterrein.
Daarom hebben we de volgende
afspraken gemaakt.
 Kinderen die minder dan 600
meter lopend afleggen krijgen
geen toestemming om op de fiets
te komen.
 Kinderen die verder dan 600 meter
moeten lopen, mogen op de fiets.
Zij krijgen van school een sticker
voor op de fiets waardoor direct
duidelijk is dat er toestemming is
verleend.
 Kinderen van groep 1 t/m 4
parkeren hun fiets (netjes) bij het
schelpenplaatsje naast het
toegangshek van het kleuterplein.
 Kinderen van groep 5 t/m 6
plaasten hun fiets (netjes) in de
fietsenstalling achter op het grote
plein. Afstappen bij het schoolhek
en lopen met de fiets over het plein.
Brengen en halen met de auto
Mocht u uw kind(eren) met de auto naar
school brengen en ophalen dan
verzoeken wij u de Huetingstraat in te
rijden vanaf de v.d. Perkstraat. Door het
hanteren van één rijrichting
voorkomen we zoveel mogelijk dat
auto’s elkaar moeten passeren in de
smalle Huetingstraat.
(Bijna) alle ouders houden zich hier ook
aan en dit heeft geleid tot een rustiger
en overzichtelijker verkeersbeeld wat de
veiligheid van de kinderen vergroot.
Wij willen u ook (met klem) vragen de
auto zo te parkeren dat u geen overlast
veroorzaakt voor omwonenden. Laat
a.u.b. uitritten vrij om ergernis te
voorkomen.

Mobiele telefoon (niet) mee naar
school
Wij hebben op school afspraken gemaakt
over het gebruik van mobiele telefoons
voor leerlingen. Dit is met de MR
besproken.
Er zijn veel kinderen die op school
komen met een mobieltje. Tijdens de
les, maar ook tijdens het speelkwartier is
het gebruik hiervan niet toegestaan.
Voor sommige kinderen wordt het
mobieltje gebruikt om voor en na
schooltijd even contact met thuis te
kunnen hebben. Dat is prima, maar
daarna gaat de telefoon weer uit en in de
tas. We vinden het niet wenselijk dat
kinderen in of rond de school de telefoon
gebruiken om te gamen of te chatten en
vooral het maken van foto’s en filmpjes
wordt door kinderen regelmatig als
hinderlijk ervaren. Dat doen we dus niet,
tenzij met uitdrukkelijke toestemming en
met een goede reden.
Wordt uw kind gezien met een mobiel in
de hand, dan wordt er één keer
gewaarschuwd. Een volgende keer wordt
de mobiel ingenomen en na schooltijd
weer terug gegeven.

