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Start each day with a grateful heart. 
 

 

 

NIEUWSBRIEF   

We gaan weer beginnen! 
 
Beste ouders en verzorgers, 
Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Op zo’n 
moment ben ik vooral dankbaar om te 
kunnen zeggen, dat we als team terug mogen 
kijken op een goede zomer en we afgelopen 
week weer met een voltallig, gezond en 
energiek team begonnen zijn. Ik hoop van 
harte dat u ook heeft kunnen genieten van 
een mooie zomer waarin er tijd was voor 
ontspanning. Vaak is het ook weer fijn dat er 
met het starten van school weer ritme komt 
in het dagelijkse leven. In deze Nieuwsbrief 
geef ik u graag een update van het begin van 
ons nieuwe schooljaar. Maandag worden de 
kinderen allemaal op het plein opgewacht. Zij 
kunnen dan bij hun eigen juf of meester 
verzamelen op het plein.  

IB 
Afgelopen dinsdag was ons hele team al 
compleet voor onze eerste IB studiedag. Per 
1 augustus is onze school een kandidaat IB 
World School geworden. Dit betekent dat wij 
in de aankomende jaren ons gaan verdiepen 
en verder gaan ontwikkelen in IB onderwijs. 
In de schoolkalender hebben we dit al 
toegelicht. We zullen het IB onderwijs starten 
met wereldoriëntatie. Bij wereldoriëntatie 
gaat het om jezelf in de wereld. IB werkt met 
6 grote hoofdunits. Onze eerste unit die we 
draaien, zal zijn “Wie wij zijn”.  Dat is 
natuurlijk een heel brede vraag. Zo zal in de 
onderbouw gewerkt worden aan 
emoties/relaties en vriendschappen, in groep 
3/4 zullen leefregels, de functie daarvan en 
talenten onderzocht worden. Groep 5/6 
onderzoeken op welke manier  gewoonten 
en tradities invloed hebben op wie we zijn. En 
groep 7/8 onderzoekt de overeenkomsten en 
verschillen tussen culturen en 
gemeenschappen, de geschiedenis daarvan 
en wat dat betekent voor bijvoorbeeld de 
mensenrechten en hoe wij nu leven. We 
werken allemaal aan “Wie wij zijn”, maar op 
een niveau en beleving passend bij de 
kinderen. Het is een start, want IB zullen we 
stap voor stap ons eigen gaan maken. Dat 
geldt voor de kinderen en voor de 
leerkrachten.  
Daarnaast gaan we de kinderen kennis laten 
maken met het Leerlingprofiel -zie 
afbeelding-. We kijken terug op een 
energieke, inspirerende studiedag. En 
hebben zin om te starten! 
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De gezonde school 
In onze schoolkalender heeft u ook kunnen 
lezen dat we dit schooljaar de vervolg 
stappen zetten naar “De gezonde school”. U 
krijgt daar later meer informatie over. 
Traktaties hoeven inmiddels niet meer 
verpakt te zijn. Dat maakt het trakteren weer 
wat leuker en weer een stuk makkelijker om 
er een gezonde traktatie van te maken. Het 
eerste verschil kan al gemaakt worden door 
in plaats van een zakje snoep te trakteren 
bijvoorbeeld ontbijtkoek met een snoepje er 
op te trakteren. Wilt u daar weer rekening 
mee houden? Dank! 

Corona-update 
Ook bij de start van dit schooljaar hoort nog 
een Corona-update. Voor de basisscholen 
zijn de maatregelen veelal hetzelfde 
gebleven als voor de vakantie. Voor het 
basisonderwijs is het volgende belangrijk; 
-We hebben volledig fysiek onderwijs. 

-Leerlingen hoeven niet meer in cohorten. 

Dat betekent dat groepen weer mogen 

mengen. Dat betekent ook dat we weer 

schoolbrede activiteiten kunnen doen, maar 

bijvoorbeeld ook dat leerlingen bij 

verjaardagen de klassen weer rond mogen. 

-Volwassenen blijven 1,5 meter afstand 

houden van elkaar. Ouders mogen de school 

in als er 1,5 meter afstand gehouden kan 

worden. Dit betekent dat ouders bij het 

brengen en halen nog buiten blijven en niet 

mee komen naar binnen. Buiten wordt ook 

de 1,5 meter afstand bewaard. 

-Kinderen met verkoudheidsklachten mogen 

naar school. Bij koorts of benauwdheid of bij 

het wachten op een testuitslag blijft het kind 

wel thuis. Wanneer een gezinslid koorts 

heeft, blijven alle kinderen thuis. 

-Verder blijft het belangrijk de handen vaak 

te wassen. 

 

Het ouderportaal Mijn School 
De communicatie via school gebeurt veelal 
via het Ouderportaal Mijn School. In de 
aankomende week ontvangen nieuwe 
ouders een mail van Anja van Tergouw 
waarin zij uitleg geeft over de app Mijn 
School. Ouders die Mijn School al gebruiken 
en of hier vragen over hebben, kunnen 
uiteraard ook Anja mailen; 
a.vantergouw@proominent.nl  
Communiceren via Mijn School heeft als 
grote voordeel dat we op een makkelijke en 
veilige manier foto’s met u kunnen delen. Als 
gebruiksaanwijzing is het handig om te 
weten dat Mijn School geen melding geeft in 
de app op uw telefoon als er een nieuw 
bericht geplaatst is. Daarom stuurt het 
systeem u dagelijks een mail wanneer er 
nieuwe berichten zijn geplaatst. Deze kunt u 
dan via de mail of via uw app openen. Op die 
manier hoeft u geen berichten te missen. 
Het is handig om er aan te wennen de app 
met enige regelmaat te openen. 
Laat het vooral weten als iets nog niet lukt 
met Mijn School, we kijken graag mee. 

Tussenschoolse opvang 
We hebben het eerste voorlopige rooster 
kunnen maken met vrijwillige ouders (en 
collega’s….)voor de pleinwacht. Het zou echt 
super zijn als er nog meer ouders zich 
aanmelden. Dan kunnen we iedere dag van 
de week met een groepje ouders werken die 
rouleren en bijvoorbeeld 1x in de 3 weken of 
1x in de maand aan de beurt zijn. Sluit u aan? 
We zijn echt nog op zoek! Ik hoor het graag! 

Tot slot! 
Beste ouders en verzorgers. Wij zijn er klaar voor om er een heel mooi jaar van te maken, waarin we 
verder bouwen aan ons onderwijs en in de eerste plaats aan de ontwikkeling van uw kind. Mochten er 
vragen zijn of anderszins; mail naar de leerkracht of naar mij of kom even naar mij toe op het plein. 
Hartelijke groet, Marjon Fluit. 
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