
 

Nieuwsbrief 
September 2022 

 

Datum Activiteit  
13 september Jeugdverpleegkundige op school  

 screening 11-jarigen 

15 september Informatieavond groep 1-2 en 3-4 

20 september Startgesprekken 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 

21 september Schoolfotograaf Meer informatie volgt 

27 september Schoolarts ‘s morgens op school 

  

5 oktober Studiedag alle leerlingen vrij 

13 oktober Studiemiddag alle leerlingen ’s middags vrij 
 

Nieuw schooljaar 

 
De vakantie is voorbij en we hopen dat iedereen van deze vrije weken 
heeft genoten. Wij zijn blij dat iedereen weer gezond terug is gekomen 
op school. We beseffen hoe bijzonder dat is en dat we daar heel 
dankbaar voor mogen zijn.  
 
Ook wij, als team, zijn met heel veel plezier begonnen aan een nieuw 
schooljaar. We willen samenwerken voor en met de kinderen. We hopen 

dat we ook dit schooljaar weer op uw ouderhulp mogen rekenen. 
 

Voorschool  
 
Op de voorschool gaan we werken met Thema : Welkom en Muziek met Puk 
 

We heten Zoë Duister en Owenn van de Laar van harte welkom op onze 
voorschool. 
 
We wensen alle kinderen dit schooljaar veel speel- en leerplezier op de 
voorschool. 
 
 
 



 
 
We wensen juf Adrie nog een goed herstel en hopen dat ze weer snel bij 
ons op de voorschool kan komen spelen. 
 

 

Nieuwe leerlingen 

 
We vinden het heel erg fijn dat we weer nieuwe leerlingen op school 
welkom mogen heten.  
 
Natalia van Arkel, Elodie van der Reijden, Judah Beunk, Yara van Wijk 
en Boaz van Diggelen zijn na de vakantie voor het eerst bij ons op school 
begonnen. 

 
We heten hen van harte welkom en hopen, dat zij een heel fijne tijd bij ons zullen hebben.  
 

Herinnering indienen nieuwe naam voor de school 
 
We willen u eraan herinneren dat u nog nieuwe namen kunt indienen voor onze school. 
U heeft hiervoor een brief ontvangen en u kunt tot en met 15 september uw idee inleveren. 
 

Studiedag en -middag 

 
Op woensdag 5 oktober staat een studiedag gepland. Alle leerlingen zijn die dag vrij. 
Op donderdagmiddag 13 oktober is er een studiemiddag, alle leerlingen zijn die middag 
vanaf 12.30 uur vrij. 
 

Informatieavonden / startgesprekken  
 
Informatieavonden / startgesprekken 
Dit jaar houden wij alleen informatieavonden voor de groepen 1,2 en 3,4. Vanaf groep 5 is 
er dus geen informatieavond op school, maar u ontvangt informatie per mail. Uiteraard is 
het mogelijk op de informatie te reageren met vragen. 
 
De startgesprekken gaan we wel houden. Hier kunt u weer op inschrijven. De gesprekken 
zijn op 20 september. Ouders worden uitgenodigd via Parro. Ouders die meer dan één 
kind op school hebben, kunnen een dag eerder aanmelden. Nadere informatie volgt nog. 
We gaan bij de gesprekken uit van 1 ouder per kind en we nemen de 1,5 m afstand in 
acht. 
 
VGA 
We willen u erop wijzen, dat u zelf in ParnasSys kunt aangeven of de school foto’s van uw 
kind(eren) op, bijvoorbeeld social media, mag plaatsen. 
  

Gymtijden 

 
De gymlessen zijn weer begonnen. De leerlingen staan tijdens de gymles onder de 
verantwoording van een nieuwe leerkracht bewegingsonderwijs. 
De groepen worden door hun eigen leerkracht opgehaald en begeleid naar school. Deze 
leerkracht brengt tevens de volgende groep naar de gym. 
 
De gymtijden voor dit schooljaar zijn op dinsdag en donderdag.  



Op dinsdag zal de gymles 40 minuten duren. 
Starttijden van de lessen:   12.30 uur - groep 3/4, 
    13.10 uur - groep 5/6  
    13.50 uur - groep 7/8.  
    - Om 14.30 uur einde laatste les 
 
Op donderdag duurt de les 50 minuten. 
Starttijden van de lessen:  08.30 uur - groep 7/8 
    09.20 uur - groep 5/6  
    10.10 uur - groep 3/4.  
    - Om 11.00 uur einde laatste les. 
 
De kinderen van groep 1 en 2 hebben op woensdag en donderdag gym in de speelzaal. 
Het is handig als uw kind op deze dagen kleding aan heeft, die ze zelf makkelijk uit en aan 
kunnen doen. 
 

Oudernieuws Kwink 2022-2023 

 
De zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk hebben u en uw kind(eren) genoten van een 
ontspannen tijd. En nu? Klaar voor de start? Voor een nieuw schooljaar waarin uw kind 
belangrijke vaardigheden leert. Rekenen, lezen, schrijven. Inzicht krijgen in de wereld om 
hen heen. Over onze samenleving met alle kansen, uitdagingen en spanningen die daarbij 
horen. Op school bereiden we uw kind daarop voor. Niet alleen met reken- en 
taalvaardigheden, maar ook door hun persoonlijke ontwikkeling zo goed mogelijk te 
begeleiden. Dat doen we op onze school met de methode Kwink voor sociaal-emotioneel 
leren. Kwink werkt aan een stabiele, veilige en sterke groep waarin ieder kind zichzelf kan 
zijn. Dat is immers voorwaardelijk om goed te kunnen leren. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De lessen 1 t/m 5 van Kwink 
 
Dit is in het kort de inhoud van de eerste 
vijf lessen van Kwink. Die geven we vanaf 
nu tot aan de herfstvakantie: 
 

Les 1: Ik kan vertellen over mezelf en 
ontdek wie mijn klasgenoten zijn. 
Les 2: Ik help met het creëren van een 
veilige groep door ruimte te geven 
aan de ander. 
Les 3: Ik weet hoe ik tot rust kan komen 
als iets mij te veel wordt. 
Les 4: Ik kan een ander duidelijk maken 
wat ik van hem verwacht. 
Les 5: Ik kan aanvoelen wat de ander 
voelt en hoe hij zal reageren. 
 
Praat thuis ook eens over deze 
lesonderwerpen. Tip: gebruik hierbij de 
Koelkastposter voor thuis. 

 

De gouden weken 
 

Wist u dat we de eerste 
schoolweken na de zomer tot 
de herfstvakantie ‘de gouden 
weken’ noemen? Dat zijn de 
weken waarin de leerkracht 
duidelijke afspraken met de 
groep maakt. Afspraken over 
het gewenste gedrag in de 
groep en op het plein. Het is 
echt goud waard als kinderen 
vanaf het begin die regels 
kennen en daarop 
aangesproken kunnen 
worden. Afspraken maken 
goed samenwerken mogelijk in 
een gezellige sfeer. Wilt u 
weten welke afspraken we met 
uw kind gemaakt hebben? 
We leggen ze graag aan u uit. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerkrachten spreken 

 
Als u een gesprek wilt, of een afspraak wilt maken met de leerkracht van 
uw kind, kan dat natuurlijk altijd. Hoewel de school om 14.30 uur uit is, zijn 
de leerkrachten vanaf 15.00 uur in staat om u rustig te woord te kunnen 
staan. Het is dan ook fijner voor u, wanneer u niet eerder dan 15.00 uur 
contact opneemt met de leerkracht.  
 

Ouderbijdragen 

 
Een flink deel van de ouders heeft voor de ouderbijdrage een machtiging tot automatische 
incasso afgegeven. In de maand oktober zal een deel van deze bijdragen geïncasseerd 
worden.  
 
Vanuit de SCOB hanteren de scholen eenzelfde bedrag voor de 
ouderbijdrage, € 20,00 per kind. Het lagere bedrag voor het 2e of meer 
kinderen, is hiermee komen te vervallen. 
 
Als u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u de bijdrage zelf storten op rekeningnr: 
NL24 RABO 0310 3017 50 t.n.v. SCOB o.v.v. Ouderbijdrage 2022/2023 + de naam van 
uw kind(eren).  
In de maand december gaan we al een groot deel van deze bijdrage besteden. We stellen 
het dan ook op prijs, als u de bijdrage voor december overmaakt. 
 

Aanbod cursussen 

 
De school krijgt af en toe aanbiedingen voor (type)cursussen.  
We willen u deze niet onthouden en zullen deze doorsturen. 
U kunt dan zelf bepalen of u er eventueel gebruik van wilt maken. 
 
We geven aanbod door, omdat het niet slecht is. Maar u bepaalt zelf of u dit wel of niet 
doet.  
 
Bij de typevaardigheidscursus is een onjuiste datum vermeld. Inschrijven kan tot 13 
september. 
 
 

 

Kwink thuis 
 

Je kunt ook thuis met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Meer 
achtergrondinformatie over sociaal-emotioneel leren lees je in de 
achtergrondartikelen in het Kwink magazine: 
 
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine én het speciale ouder-
magazine: www.kwinkopschool.nl/oudermagazine 


