Nieuwsbrief 1

3 september 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),
De scholen zijn weer begonnen

Na zo’ n heerlijke lange vakantie is het weer goed
om collega’s, kinderen en ouders te ontmoeten. We
hopen op een mooi, prettig en leerzaam schooljaar!
We willen ook dit jaar een school zijn waar uw kind
zich thuis voelt! Mochten er op dit gebied vragen of
zorgen zijn, schroom niet en kom even praten. Dit
geldt natuurlijk ook voor andere zaken.

Grip op de groep
Ook dit cursusjaar willen we ons inzetten voor een positief pedagogisch klimaat. We willen werken aan
groepen waarin alle leerlingen zich veilig voelen en willen pestgedrag voorkomen:
- We zullen aan het begin van het jaar, elke dag activiteiten doen die de samenhang
in de groep bevorderen.
- Iedere morgen staat de leerkracht bij het lokaal en geeft elk kind een hand.
- We werken met een stilte-teken. De leerkracht steekt een hand op en telt dan af, zodat alle kinderen
weten, dat ze dan stil moeten zijn.

Uw gegevens
Bij aanmelding heeft u aan ons uw gegevens verstrekt. Is er iets in veranderd, (adres, mobiele
telefoon, e-mail etc.) of heeft u een andere noodopvang, geeft u dat dan even schriftelijk of per e-mail
door?

Schoolgids en schoolkalender 2019-2020
Deze week heeft u de kalender met geplande activiteiten ontvangen. We proberen ons zoveel
mogelijk aan de data van de kalender te houden.
In de schoolgids staat allerlei informatie over school.
Deze gids verandert elk jaar maar voor een klein deel. Daarom hebben we besloten deze alleen nog
maar digitaal toe te sturen. (zie bijlage) Ook staat deze op de website.

Brochures
De komende tijd ontvangt u naast de schoolgids en kalender ook verschillende brochures, waarbij u
tijdschriften en boeken kunt bestellen. Wij weten niet altijd wat de inhoud van deze boeken en
tijdschriften is. Wij zijn slechts een doorgeefluik. Toch willen we het u niet onthouden. Beoordeelt u
zelf of het iets is voor uw kind(eren). Voor de duidelijkheid, u gaat een contract aan met de
betreffende uitgever en niet met ons als school.
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Klasbord
Het afgelopen jaren hebben we positieve ervaringen gehad
met Klasbord. Daarom heeft u van de meeste groepen alweer
een nieuwe uitnodiging gehad of de groep is automatisch doorgeschoven.
Naast de groepspagina is er ook de schoolpagina. (deze is dezelfde als vorig jaar. Heeft u zich
hiervoor al aangemeld, dan hoeft dit dus niet nog een keer.)
Dit alles om zo min mogelijk mails meer te hoeven versturen. We merk(t)en dat deze niet altijd goed
gelezen werden.
U kunt u aanmelden voor het schoolaccount (u kunt op groep toevoegen drukken) met de
code KDF-F3V U kunt dit op zoveel apparaten zetten als u maar wilt..
Aangezien alle ouders toegang hebben tot Klasbord zullen we zoveel mogelijk via dit medium
communiceren. Het niet aanmaken van een account heeft de consequentie dat u dus nogal wat
informatie mist. Mochten er redenen zijn waarom u niet gebruik kunt maken van Klasbord, dan horen
we het graag.

Overblijven
Als uw kind op een bepaalde dag gaat overblijven, dan horen we dit graag. Is het overblijven een
uitzondering of blijft uw kind een keer niet over, dan dient u dit van te voren, te noteren in de
overblijfagenda. Deze is te vinden in de gemeenschapsruimte.
Bleef uw kind al over en is er niets veranderd? Dan hoeft u niets door te geven. Gaat u voor
het eerst gebruik maken van het overblijven, of is er voor u wat veranderd? Dan dient u dit door te
geven via onderstaand strookje (of in de mail) voor a.s. maandag. (dus ook als uw kinderen niet
meer overblijven) Dan kunnen we de lijsten weer in orde maken. Dit strookje kunt u via de mail
sturen naar Joanne vd Steeg de coördinator. joanne_van_rhee@hotmail.com
We hebben gelukkig overblijfmoeders, maar er zijn ook veel kinderen die overblijven! Om het
voor de overblijfmoeders leuk te laten blijven en om het voor u financieel aantrekkelijk te
houden, doen we nogmaals een beroep op u, om u aan te melden als overblijfmoeder. Vooral
ook als u zelf ook gebruik maakt van het overblijven!
U kunt zich (via bovenstaand e-mailadres) opgeven bij de overblijf coördinator Joanne vd
Steeg

Overblijfbonnen
Overblijfbonnen kunt u via de e-mail bestellen via bovenstaand adres.
Ze kosten:
1 bon voor € 2,00
10 bonnen voor € 15,00
30 bonnen voor € 40,00

Herinnering schooltijden

De bel gaat ’s morgens om 5 voor half 9
en we starten in de groep om half 9 en ’s
middags gaat de bel om 10 over 1 en we
starten in de groep om kwart over 1
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Ouderhulp
Zo aan het begin van het schooljaar worden er weer nieuwe roosters opgesteld voor
activiteiten waar we uw hulp heel goed bij kunnen gebruiken. We gaan ervan uit dat als u
vorig jaar ook al hielp bij één of meer van deze activiteiten, u dat dit jaar blijft doen, tenzij u
aangeeft dat u wilt stoppen. We hopen dat heel veel ouders zich extra aanmelden (via
onderstaand strookje/ strookje in de mail) zodat de taken goed verdeeld kunnen worden.
We zetten alle activiteiten even op een rij:
 Schoolschoonmaak; één keer in de zes weken krijgt de school op vrijdagmiddag een extra
schoonmaakbeurt, omdat de school anders niet schoon genoeg blijft. We hebben al een lijst
met namen van vorig jaar, maar we hopen dat er toch wel een groep nieuwe ouders bij komt! U
bent slechts 2 keer in het jaar aan de beurt.
 Overblijfouders; de woensdag uitgezonderd, kunnen de kinderen op school overblijven. Elke
middag zijn er één of twee of drie ouders die helpen met het overblijven. Als u ook af en toe wilt
helpen, zou dat heel fijn zijn! Hiervoor krijgt u een vergoeding.
 Plein / tuin: Ongeveer één keer in de maand is er een groep ouders die ervoor zorgt dat het
plein en de tuin er netjes bij blijven liggen. We hopen dat wat extra ouders zich hiervoor
opgeven.
 Luiscontrole: Elke woensdag na de vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen.
 Wassen van handdoeken en vaatdoeken. Dit is 1 of 2 keer per jaar.
 Koningsdag: De organisatie van deze dag wordt door ouders verzorgd. Wilt u graag in deze
commissie?
 Wandelvierdaagse: Het is gezellig om met deze activiteit meer te doen. Hiervoor is wel wat
‘voorwerk’ nodig. Wilt u ons daarbij helpen?
Voor nieuwe ouders geldt: als u zich al heeft opgegeven via het inschrijfformulier, dan hoeft u dit niet
nog een keer te doen.

Gym
We merken op dat er veel kinderen zijn die geen of geen stevige gymschoenen hebben. Ook
ontbreken soms gymkleren. We verwachten dat elk kind deze heeft.
Op school blijven soms erg lang gymtassen hangen. In verband met hygiëne verwachten we dat u de
gymkleren regelmatig wast. De kleuters hoeven alleen gymschoenen mee te nemen op de dag dat ze
gaan gymmen. (graag wel voorzien van naam) Nadere info over tijden, volgt via de leerkracht.

Afwezigheid
I.v.m. een fietssponsortocht naar de Mont Ventoux t.b.v. de bestrijding van alvleesklierkanker
(Support Casper) is dhr. Albert Magré van 11 t/m 13 september afwezig. In de Stentor van deze
week staat een stuk hierover geschreven.
Voor meer info verwijs ik u naar: www.inspire2livemusic-classic.nl. Daar kunt u Albert ook
sponsoren (aftrekbaar voor de belasting)

Agenda:
Met vriendelijke groet:
Personeel Da Costaschool
Elspeet

3 sep: openingsdienst
4 sep: luizencontrole
10 sep: omgekeerde gesprekken (gr 5-8)
19 sep: kennismakingsavond
24 sep: cultuurmanifestatie
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Opgavestrookjes: (ouderhulp en overblijven)

Naam:_______________________________________________
O
O
O
O
O
O
O

ja, ik geef me op voor de schoolschoonmaak
ja, ik geef me op als overblijfouder
ja, ik geef me op voor het onderhoud van het plein en tuin
ja, ik geef me op voor de luiscontrole
ja, ik wil wel handdoeken en vaatdoeken wassen
Ja, Ik geef me op voor het organiseren van de Koningsdag
Ja, Ik geef me op voor het organiseren van de wandelvierdaagse.

overblijf formulier voor wijzigingen.

(als er niets veranderd is t.o.v. vorig jaar, dan hoeft u deze niet in te vullen)

Mijn kind (eren) blijven over op:
Naam van uw kind(eren)

O maandag

O dinsdag

O donderdag

O vrijdag

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

tel. nrs. waarop u te bereiken bent:
vast:

___________________ mobiel:

_________________________

naam arts:

___________________ tandarts:

_________________________

handtekening:
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