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Belangrijke data
3 en 6 september
vrijdag 7 sept
10-11 september
12-14 sept
dinsdag 18 sept
vrijdag 21 sept
vrijdag 28 sept.

Startgesprekken, zie uitnodiging
Gebedskring
Levering nieuwe kalender, tot die tijd vindt u het PDF bestand op onze website
Kamp groep 8
Koffiedrinken 8.30-9.00 uur Meidoornstraat. Welkom voor ontmoeting!
Studiedag
Volgende Loep

Het laatste nieuws
De eerste week zit er al weer op; iedereen weet de weg naar het
goede lokaal inmiddels te vinden. De eerste dagen richten we ons
veel op de groepsvorming. In veel groepen zijn nieuwe kinderen
gekomen en meestal is juf of meester ook nieuw en dan kun je elkaar
goed en beter leren kennen door leuke kennismakingsspelletjes. Ook
is het goed om met elkaar de regels in de groep te bespreken. Welke
regels gelden voor iedereen en welke speciaal voor de groep?
Samen overleggen en ondertekenen.
(Afbeelding van internet)
Het was ook fijn om donderdagavond veel ouders te ontmoeten op de informatieavond. Goed dat u er
was. Heeft u (nog) vragen? U kunt de leerkrachten ná schooltijd even aanspreken of een mail sturen.
Teamnieuws:
Juf Annemieke van groep 6 is met zwangerschapsverlof. Ze wordt vervangen door juf Mieke die zo
langzamerhand een vast teamlid wordt.
Juf Barbara van groep 7 heeft nog een paar weken ouderschapsverlof en zal daarna misschien nog
zorgverlof opnemen i.v.m. het herstel van haar man Theo na een zware operatie.
Juf Anja van groep 1-2 is nog met zwangerschapsverlof en zal rond de herfstvakantie weer aan het werk
gaan. Juf Anita vervangt haar en staat momenteel alle dagen voor de groep.
Juf Henrianne Timmerman is nieuw in ons team. Zij is onderwijsassistent in de bovenbouw en zal zichzelf in
de volgende Loep voorstellen.

Belangrijk!
Oudergesprekken: U heeft via de mail uit Parnassys een uitnodiging gekregen. De (digitale) planning is
niet bij iedereen juist: sommige ouders zijn op beide avond ingepland. Wilt u dit nakijken en wanneer dat
bij u het geval is laat u dat dan weten aan Hendrikje via hendrikjemussche@meidoornschool.nl
Rapporten: We hopen dat alle familieleden het rapport van uw kind(eren) bekeken en gewaardeerd
hebben. Nu zouden we de rapporten graag allemaal weer terug in school krijgen. Geeft u ze mee?
Parkeren Keizersweg: Wanneer u uw kind met de auto naar de dependance brengt, wilt u dan parkeren in
de vakken bij school en niet op de weg? Parkeren op het smalle weggetje leidt tot gevaarlijke situaties.
Daarnaast hebben we een afspraak met de bewoners daar dat we niet voor hun inrit/hek parkeren.

Parro: Aanstaande woensdag ontvangt u een uitnodiging om Parro
te installeren. Met Parro wordt de communicatie tussen ouders en
school eenvoudig: Scrol in het mailbericht helemaal naar onderen
om op de groene balk te kunnen klikken.
Altijd op de hoogte
Het wordt voor de leerkracht heel makkelijk om u op de hoogte te
houden. Berichten en verzoeken komen direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!
Bekijk de leukste momenten van uw kind
De leerkracht kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje of een leuke les heel eenvoudig de leukste foto’s met u delen.
Geniet mee met de leukste avonturen van uw kind.
Direct contact met onze school
We hebben hiermee één plek in handen om met u (privé) en met alle andere ouders te communiceren. Wij kunnen via
Parro direct contact hebben. Er is ook een mogelijkheid om met andere ouders van de groep te communiceren.

Doet u mee? De app downloaden kan alvast, zowel via de Appel app store als via de Google Play store.
We gaan deze app gebruiken in plaats van de WhatsApp-groepen

Gezocht






TSO: De oproep voor nieuwe TSO ouders heeft gelukkig al wat positieve
reacties opgeleverd maar nog niet voldoende. Momenteel zoeken we
nog 1 ouder voor elke week op donderdag op de Meidoornstraat en een
ouder die 1 x in de 14 dagen wil komen. In oktober gaan twee ouders
stoppen vanwege hun gewijzigde werktijden, dan hebben we dus ook
nog nieuwe ouders nodig.
leerkracht zonder pauze !
Oversteekhulp Bovenbouw. Enkele ouders hebben gevraagd of er oversteekouders kunnen komen
bij de (gevaarlijke) Keizersweg. Om verkeersbrigadiers aan te stellen moeten we toestemming
hebben van de gemeente en ouders laten opleiden. Op korte termijn kunnen we wel
oversteekhulpen aanstellen. Deze hebben alleen bevoegdheid om kinderen te helpen oversteken
en mogen geen verkeer tegenhouden. Wanneer we minimaal 10 ouders bij elkaar krijgen kunnen
we een rooster maken voor de hele week. Vorig jaar hebben er 2 ouders toegezegd te willen
helpen. Dat was toen niet genoeg, misschien lukt het nu?
Een MR lid voor de oudergeleding. Zie hiervoor Loep nr. 13 van juli.

In de spotlights groep 8
Na 6 weken vakantie was het ook tijd voor ons om weer naar school te gaan. Een
bijzonder welkom aan Daan, hij is nieuw bij ons in de klas. We zijn de
week begonnen met kennismakingsspelletjes, ook al kennen de meesten
elkaar wel, het is goed én leuk om nog meer over elkaar te weten te
komen. Dit hebben we gedaan door kaartjes te bespreken uit onze
‘Kletspot’.

Met Nieuwsbegrip hebben we geluisterd naar het verhaal
over Maarten van der Weijden. We hebben een mindmap
gemaakt van de tekst, dit is een mooie manier om een
overzichtelijke samenvatting te maken van een tekst.
Over twee weken gaan we op de fiets op kamp, daar
hebben we heel veel zin in!
Hartelijke groet, groep 8!

Nieuws van buiten
Op de site van Goed Bezig staan weer gave naschoolse activiteiten. Lekker sportief bezig zijn kan o.a. bij de
atletiek-instuif, twirlen, freerun, voetbal, streetdance enz.
Volgende week worden ze aan de leerlingen gepresenteerd. Hierbij alvast de link om op te geven:
https://www.goedbezigoldebroek.nl/oldebroek/sportkennismaking/overzicht-aanbod?mode=grid
Moeders ontmoeten moeders: een mooi initiatief wat we graag onder uw aandacht brengen.

Dit was de informatie voor deze maand.
Reacties en aanmeldingen zijn welkom op directie@meidoornschool.nl
Met vriendelijke groet,
Anneke Fikse

