Nieuwsbrief september (en een klein stukje augustus
2019)

Belangrijke data
Maandag 26 augustus
Vrijdag 30 augustus
Vanaf maandag 2 september
Dinsdag 10 september

Eerste schooldag!
Kindermiddag dorpsfeest vanaf 12 uur
Start IPC-thema’s
Schoolreisje groep 1 t/m 6

De eerste schooldag!
Ja! We zijn weer begonnen en we hebben er zin in! We gaan er met
elkaar een geweldig schooljaar van maken!
Jaarplanning 2019/2020 voor ouders
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de jaarplanner 2019-2020.
De planner is ook terug te vinden op onze website. In de kalender kunt
u alle belangrijke informatie voor de ouders terugvinden.
Data die in de loop van het schooljaar belangrijk zijn, krijgt u door via de maandelijkse nieuwsbrief
en via het ouderportaal. Wilt u goed op de hoogte zijn/blijven van wat er op school gebeurt, dan
adviseren wij u om de nieuwsbrief steeds goed te lezen en regelmatig een kijkje te nemen op de
website!
Gym
Alle groepen hebben op donderdagmiddag gym. De kinderen van groep
3 t/m 8 van meester Roel in de gymzaal in Monnickendam, de kinderen
van groep 1/2 van juf Ada (in onze gezamenlijke hal of in de klas).
De kinderen van groep 1/2 bewaren de gymspullen op school. De
andere klassen moeten dus op donderdag zorgen dat de gymkleding
mee naar school (en weer naar huis) gaat!
Gymoutfit
Aangezien de meeste kinderen tijdens de zomervakantie flink gegroeid zijn, is het aan te raden de
gymkleding en gymschoenen nog eens goed te passen.
Graag zien we de kinderen in korte broek, T-shirt, sokken en gymschoenen (graag voorzien van
naam) aan de gymlessen meedoen. Vooral voor schoenen vragen we extra aandacht, omdat het niet
meer is toegestaan op blote voeten te gymmen. Voor kinderen in de onderbouw zijn
klittenbandschoenen met een rubberen zool aan te raden. Voor kinderen in de bovenbouw raden
we de specifiekere sportschoen aan, al dan niet met veters, voor meer stevigheid. De sokken dienen
als geurvreter en ter voorkoming van blaren. Voor meiden met lang haar is het fijn om een elastiekje
in de gymtas te hebben om een staart te kunnen maken. Natuurlijk is het dragen van sieraden
onverstandig en niet toegestaan. We adviseren de kinderen hun waardevolle spullen thuis te laten
op de gymdag of in de klas af te doen.

Kindermiddag dorpsfeest
De eerste vrijdagmiddag van het schooljaar beginnen we
meteen goed, want we vieren die middag de kindermiddag
die het Dorpsfeest van Zuiderwoude inluidt.
Dit jaar is het thema ‘Superhelden’.
De kindermiddag duurt van 12.00 tot 15.30 uur.
Kinderen van groep 5 t/m 8:

activiteiten onder schooltijd, iedereen doet mee (neem een
lunchpakketje mee)

Kinderen van groep 1 t/m 4:

leuk als jullie er zijn!

Voor de activiteiten is het handig om gemakkelijke (sport) kleding die vies mag worden en oude
schoenen aan te trekken. Ook is het handig zwemkleding en een handdoek mee te nemen.
De kinderen van groep 1 t/m 4 die graag willen meedoen, maar zich nog niet hebben opgegeven
kunnen zich tot uiterlijk dinsdag 27 augustus nog opgeven.
Tevens is de organisatie nog op zoek naar hulpouders! Vindt u het leuk om te helpen, dan kunt u
contact opnemen met de organisatie of een berichtje sturen naar Marieke.
Meer informatie over de kindermiddag is terug te vinden in de brief die tegelijk met deze
nieuwsbrief wordt verstuurd!
Start thema’s IPC-onderwijs
Zoals u weet werken wij met lessen van IPC-Nederland. In alle klassen wordt iedere middag gewerkt
volgens het door IPC Nederland ontworpen curriculum. Een thematisch ingericht, vakoverstijgend
curriculum voor de creatieve en zaakvakken vanuit een internationaal perspectief. IPC houdt in dat
er in de klas gewerkt wordt met thema’s. De thema’s omvatten de vakken geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur, techniek, ICT en beeldende vorming. Daarnaast richten de thema's zich op
internationalisering. IPC omvat niet de vakken Nederlandse taal en rekenen. Deze vakken worden ’s
ochtends gegeven en hiervoor gebruiken wij de reguliere methodes.
In de week van maandag 10 september zullen alle groepen starten met de eerste IPC-thema’s. Alle
ouders van de groepen zullen in een aparte ouderbrief meer informatie over het thema ontvangen.
Schoolreisje groep 1 t/m 6
Op dinsdag 10 september gaan de kinderen van groep 1 t/m 6 op
schoolreisje. We houden de bestemming nog even geheim. U
ontvangt hierover snel meer informatie. Wij wensen iedereen een
super leuke dag toe!
Instrumentlessen groep 5/6
Vanaf vrijdagmiddag 6 september zullen de kinderen van groep 5/6 iedere week instrumentlessen
krijgen van docenten van de Muziekschool Waterland. De instrumenten zijn in bruikleen van de
muziekschool en mogen ook mee naar huis zodat de kinderen ook thuis kunnen oefenen.

Muziektheater op De Overhaal
Tot de herfstvakantie zullen we met alle kinderen van De Overhaal onder leiding van diverse
muziek/theater en dansdocenten van de Muziekschool Waterland een schoolvoorstelling schrijven
en oefenen. Op woensdag 16 oktober zijn alle ouders welkom om –onder schooltijd- naar onze
voorstelling in het Dorpshuis in Zuiderwoude te komen kijken! Houd deze datum alvast vrij!
Overblijf
Wij boffen met zo’n ontzettend trouw en fijn overblijfteam! Hier zijn wij als school erg dankbaar
voor.
Wilt u uw kind voldoende (ook niet teveel) eten en drinken meegeven (graag een aparte beker voor
de overblijf)? Op deze manier kan er geen onduidelijkheid ontstaan over hoeveel de kinderen
wel/niet hoeven op te eten. U weet dit als ouder het beste.
Voor iedere groep is er een aparte ‘tosti-dag’. De kinderen kunnen dan een broodje kaas of
ham/kaas meenemen die dan in een tostiapparaat kan.
(maandag groep 1/2, dinsdag groep 3/4, donderdag groep 5/6 en vrijdag groep 7/8).
Iedere dag blijven er broodtrommels en andere bakjes
liggen, wilt u ervoor zorgen dat de naam van uw kind
duidelijk op de trommels/bakjes staat?
Uitnodigingen uitdelen
Het hoogtepunt van iedere kinderverjaardag is natuurlijk
het geven van een feestje. Om teleurgestelde kinderen
te voorkomen vragen wij u om uitnodigingen voor
verjaardagsfeestjes niet in de klas, maar buiten school uit
te delen. Dank!
Schoolcontactpersoon
Overal gaan af en toe dingen verkeerd, of kunnen misverstanden ontstaan.
Binnen alle SPOOR-scholen wordt de klachtenregeling gebruikt, die gebaseerd is op de Landelijke
Klachtenregeling. Ook op onze school is een schoolcontactpersoon aangesteld.
De schoolcontactpersoon, in ons geval Nienke Penning, is toegankelijk voor alle betrokkenen bij de
school.
Om te weten met wie u het best contact op kunt nemen over uw klacht, kunt u de flyer “Mocht u
niet tevreden zijn" downloaden op de website van stichting Spoor.
Als u een klacht hebt over schoolorganisatorische zaken, dan kunt u deze eerst bespreken met de
leerkracht van uw kind en/of de directie. Is de klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u
contact opnemen met de schoolcontactpersoon.

