Beste kinderen, ouders, verzorgers en andere lezers,
De potloden zijn geslepen en de boeken liggen klaar! Aanstaande maandag 3 september, begint het nieuwe
schooljaar 2018 - 2019! Alle nieuwe leerlingen en hun ouders heten wij van harte welkom en voor alle anderen,
welkom terug! We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft gehad en goed is uitgerust om een goede
start te kunnen maken.
Nieuwe collega’s
Wij heten in het bijzonder onze nieuwe collega’s van harte welkom. Rowie, Susanne en Judith zijn de
afgelopen week druk bezig geweest om zich, met de hulp van de rest van het team, goed voor te bereiden op
hun nieuwe klas. Maarten en Robert, onze gymmeesters zijn allebei langsgekomen om zich voor te kunnen
bereiden op hun start in de gymzaal.
Kim, ook nieuw in ons team, heeft voordat zij bij ons komt werken in groep 6a naast Elaine, nog even iets
anders te doen! Zij is in juli bevallen van een dochtertje. Wij feliciteren haar daar van harte mee! Zij komt eind
november op dinsdag en woensdag in groep 6a werken. Tot die tijd wordt zij vervangen. Wij zijn blij u te kunnen
meedelen dat het, op de valreep, gelukt is een collega te vinden voor de vervanging van Kim. De nieuwe
leerkracht van groep 6a is Liza Baardman. Zij werkt al een aantal jaar in het basisonderwijs. In de eerstvolgende
nieuwsbrief stelt zij zich zelf aan u voor. Welkom Liza!
Dit betekent dat we met een volledige bezetting kunnen beginnen aan dit nieuwe schooljaar. Daar zijn we heel
blij mee want dit is helaas niet meer zo vanzelfsprekend met het huidige tekort aan leerkrachten.
Start
Maandag 3 september verwachten wij iedereen weer. De groepen 1/2/3 worden vanaf 8.20 uur welkom
geheten in hun lokaal en de kinderen van groep 4 t/m 8 op het plein. Daar staat elke juf om de kinderen te
verwelkomen. Om 8.20 uur gaat de bel om het nieuwe schooljaar in te luiden. Dan kunnen alle kinderen naar
hun lokaal. Ook de ouders mogen mee om een kijkje te nemen. Als de leerkracht dit aangeeft begint de eerste
les.
Na 2 weken beginnen ook de wiskundelessen, de Spaanse lessen, de projectpluslessen en de mindset
trainingen weer. Alle leerlingen leren door op hun eigen niveau. In de overdracht is hier veel aandacht voor
geweest. Wanneer nodig neemt de leerkracht contact met u op hierover.
Informatieavond
In de 2e en 3e schoolweek is er voor alle groepen een informatieavond. In elke groep stelt juf Danielle zich
(nogmaals) aan u voor en vertelt zij over de speerpunten van dit schooljaar. U maakt (hernieuwd) kennis
met de eigen leerkracht. Zij vertelt wat u dit jaar kunt verwachten in de groep van uw kind(eren). Wat
gaat hij of zij leren, hoe ziet het jaar eruit en wat zijn de te verwachten activiteiten. Wij zouden het heel
fijn vinden wanneer er van elke leerling een ouder/verzorger aanwezig is. De ontwikkeling van uw kind verloopt
zo voorspoedig mogelijk wanneer school en ouders goed samenwerken. Dit begint wat ons betreft bij het
bijwonen van de informatieavond(en). We zien u dus graag verschijnen. Wij zorgen voor de koffie en thee met
wat lekkers. Inloop vanaf 19.30 uur (aangepaste tijd!). We starten om 20.00 uur en zijn uiterlijk om 21.00 uur
klaar!
Zonnebloem/Madelief/Roos ma 10 september
3a, 3b en 4
5
6a en 6b
7 en 8

woe 12 september
di 11 september
do 20 september
do 13 september
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Op Stoom
De peuteropvang van Op Stoom is prachtig ingericht en de pedagogisch medewerkers zijn klaar om te
beginnen! Het lokaal is heel mooi geworden (loop er eens binnen!) en er gaan al veel peuters starten. Wij
heten de collega’s en de peuters en hun ouders van Op Stoom van harte welkom bij ons op school en
verheugen ons op een fijne samenwerking.
Gymlessen
Dit schooljaar krijgen de groepen 3 t/m 8 twee keer per week
bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Op dinsdag geeft meester Maarten
gymles en op vrijdag meester Robert. Zij hebben zich voor de vakantie al aan de
kinderen voorgesteld. Om elke groep 2 keer per week gym te kunnen geven
hebben zien de gymtijden er als volgt uit:
Dinsdagen (meester Maarten)
Groep
3b (juf Sonja)
3a (juf Asli)
7
6b
5

Tijd
8.35 – 9.15
9.15 – 9.55
9.55 – 10.35
10.35 – 11.15
11.15 – 11.55

Opmerkingen
Ouders brengen de leerlingen naar ’t Gymhuys, waar de juf ze opwacht

4
6a
8

13.05 – 13.45
13.45 – 14.25
14.25 – 15.05

*Meer info hieronder

Leerlingen gaan vanuit ’t Gymhuys naar huis of TSO

Leerlingen gaan vanuit ’t Gymhuys naar huis of naar NSO

Vrijdagen (meester Robert)
Groep
8
3a
3b
4
6a

Tijd
8.30 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15

Opmerkingen
De leerlingen komen naar ’t Gymhuys, waar de juf ze opwacht

5
6b
7

13.05 – 13.45
13.45 – 14.25
14.25 – 15.05

*Meer info hieronder.

Leerlingen gaan vanuit ’t Gymhuys naar huis of TSO

Leerlingen gaan vanuit ’t Gymhuys naar huis of naar NSO

*Om alle leerlingen van groep 3 t/m 8 twee keer per week gymles te geven starten groep 4 (op dinsdag) en 5
(op vrijdag) iets eerder met de gymles dan de reguliere lestijd. We hebben hier, in overleg met de gymmeesters
voor gekozen omdat we twee keer gym van belang vinden voor alle leerlingen. De leerlingen die op deze dagen
overblijven worden door de leerkrachten opgehaald van de overblijf zodat ze op tijd bij de gymles zijn. Wij
vragen van de ouders waarvan de kinderen op deze dag thuis lunchen of zij ervoor willen zorgen dat zij op tijd
in de kleedkamer zijn zodat de les om 13.05 uur kan beginnen. Wij zullen ervoor zorgen dat de leerlingen van
groep 5 op vrijdag op tijd de klas uit zijn zodat de tijd om te lunchen zo goed mogelijke besteed kan worden.
Om zo goed en veilig mogelijk aan de gymnastieklessen te kunnen meedoen is het van belang dat iedereen
een gymtas heeft met gymkleding en schoenen die makkelijk aan en uit kunnen. De schoenen zijn alleen voor
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binnen gebruik en hebben geen zwarte zool. Dank voor uw medewerking, mede uit naam van de gymmeesters
en de beheerders van ’t Gymhuys!
Regeldingetjes
Met ingang van dit schooljaar zult u helaas vaker voor een dichte deur staan. Om de veiligheid
van de kinderen te kunnen waarborgen moeten alle deuren gesloten (niet op slot!) zijn. Als u
voor of na schooltijd naar binnen wilt, vragen wij u vriendelijk aan te bellen bij de hoofdingang
van de school. Wij doen de deur dan zo snel mogelijk voor u open.
In de laatste Nieuwsbrief van vorig schooljaar is al even aandacht geweest voor steppen in de school. We
herhalen het nog maar even. Wanneer uw kind een eigen step mee naar school neemt kan deze niet mee naar
binnen. De step mag in de fietsenstalling, al dan niet op slot. Uw kind kan de pauzes spelen met de step, bij
voorkeur samen met andere kinderen!
Ook het rijden op Heelys (schoenen met wieltjes) in de school vinden wij geen goed idee. Heeft uw kind deze
schoenen aan dan worden deze in de school alleen gebruikt om te lopen. Beter voor de vloeren maar vooral
voor de veiligheid binnen de school. Buiten mag natuurlijk wel!
Met ingang van dit schooljaar worden verjaardagen van elke jarige
voornamelijk gevierd in de eigen groep. De jarige mag gezellig uitdelen in de
klas, er wordt gezongen en bij de groepen ½ mogen de ouders erbij aanwezig
zijn. De jarige mag ook langs bij juf Danielle en op maandag en dinsdag bij juf
Martine van de administratie. De jarige krijgt een mooie kaart waar alle
leerkrachten hun naam opzetten. Het is absoluut niet verplicht om iets lekkers
mee te nemen voor de leerkrachten, maar het mag natuurlijk wél! Vindt u het
leuk om iets mee te nemen voor het team, geeft u dit dan aan de juf van de
jarige. Zij zorgt er dan voor dat het in de personeelskamer terecht komt. Aan
het einde van de dag krijgt de jarige de kaart mee naar huis!
Het klimrek is nog niet gemaakt. Volgens de laatste berichten gebeurt dit op dinsdag 4 september. Daarna
kunnen we weer naar hartenlust klimmen. Het raam in de deur van groep 3 wordt maandag 3 september
gemaakt. Vanaf 4 september kunnen we deze deur weer gebruiken zoals dat hoort.
AVG en Parro
U heeft vorig schooljaar al eerder gehoord over alles rondom de privacy wet (AVG). Ook de school heeft
hiermee te maken. Op dit moment betekent dit in de praktijk:
-

Het gebruiken van een veilige omgeving om digitaal gegevens op te slaan en te communiceren via
Parnassys
Het inzetten van Parro (zie hieronder)
Er hangen geen inloggegevens van leerlingen in lokalen voor de computer
U vindt geen gegevens over de vorderingen van individuele leerresultaten in de lokalen
Wij zetten bij het verlaten van ons lokaal de computer op stand-by en het digibord uit
Alle leerlinggegevens op papier verdwijnen zoveel mogelijk en waar het niet anders kan zijn deze
gegevens niet toegankelijk voor derden
Wij delen niet langer adreslijsten van leerlingen met andere ouders en instanties
Wij vermijden de komende tijd het extern delen van foto’s (via de website, onze Facebookpagina, etc.)
tot we een juiste manier hebben om hier uw benodigde medewerking in te vinden
Digitale leerling resultaten (denk hier aan digitale leeromgeving via software) zijn beveiligd
Er zijn en worden bovenschool overeenkomsten afgesloten om op een veilige manier gegevens van
leerlingen te bewaren waar nodig
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OPO IJmond is bovenschools bezig ervoor te zorgen dat de scholen zich op een praktische manier kunnen
houden aan alles wat de AVG van ons vraagt. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed en handig mogelijk
mee om te gaan. Er volgt lopende dit schooljaar meer informatie over de AVG.
Binnenkort gaan wij met ouders communiceren via Parro. Parro is een app die u kunt
installeren op uw telefoon (en andere devices) waarmee u contact kunt hebben met de
school, de eigen of andere leerkrachten en andersom. Parro helpt bij het organiseren
van activiteiten en u ontvangt straks de Nieuwsbieven, foto’s, individuele, groeps-, en
schoolinformatie voornamelijk via Parro. Parro is AVG proof waardoor wij op een veilige
manier met elkaar kunnen communiceren. Op de informatieavond krijgt u meer te horen over Parro. Ons
streven is om op 1 oktober Parro volledig in gebruik te hebben genomen.
Alle contactgegevens die wij gebruiken voor Parro zijn gekoppeld aan ons administratiesysteem ParnasSys.
Wilt u controleren via uw ouder inlog of uw gegevens nog kloppen en deze aanpassen als dit nodig is? De
leerkrachten gaan niet langer communiceren via hun eigen persoonlijke mobiele nummer. Tot we Parro
volledig hebben ingevoerd kunt u dit doen via de mail, de telefoonnummers van school (zie voetnoot) en
uiteraard persoonlijk. Wij danken u hartelijk voor de medewerking!
Wilt u meer weten over Parro dan volgt u deze link: https://parro.education/ Inhoudelijke informatie volgt via
een handleiding die u binnenkort ontvangt via de mail.
We hopen dat u straks allemaal de app gaat gebruiken om uw kind(eren) nog beter te kunnen volgen in zijn of
haar leven op school!
Tot zover deze nieuwsbrief.
We wensen u allemaal een heel fijn, gezellig en leuk schooljaar toe! En vergeet niet….

LUSTRUMJAARFEEST OP ZATERDAG 22 SEPTEMBER
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