
Trefwoord 

Een nieuwe start ! 

De eerste schooldag ! 

Betalingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma 1 september:  Eerste schooldag schooljaar 2014/2015 

do 4 september:  Informatieavond groepen 1/2 en 3 

di 9 en wo 10 september: Startgesprekken 

ma 15 september:  20.00 uur: Ouderraad 

di 16 en wo 17 september:       Schoolfotograaf 

do 18 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

di 23 september:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

wo 24 september:  Kinderpostzegelactie 

vr 26 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

ma 29 sept. t/m wo 1 okt.: Schoolkamp groep 8 

 

 Hopelijk heeft u met uw gezin een goede vakantieperiode 

achter de rug en is uw kind wel weer toe aan een nieuw schooljaar. Op school hebben we in ieder 

geval alles zoveel mogelijk in gereedheid gebracht om maandag goed te kunnen starten. Bij die 

start ontmoeten we trouwens een record aantal nieuwe leerlingen. Het zijn er 30 in totaal, 

waarvan 13 kleuters, en 17 kinderen in de groepen 3 t/m 8. 

 

 
Volgende week beginnen we met een zogenaamde startweek.  

Bijbelverhaal groep 1 t/m 4: Het lijkt op een mosterdzaadje (Marcus 4, 30-34). 

Bijbelverhaal groep 5 en 6: Een sterk begin (Lucas 9, 1-6). 

Bijbelverhaal groep 7 en 8: Op pad (Lucas 9, 1-6). 

  

Ook nu willen we a.s. maandag om 8.25 uur met de kinderen 

van groepen 3 t/m 8 (en de aanwezige ouders) het schooljaar 

starten met het hijsen van de nieuwe schoolvlag! Omdat maandag veel nieuwe kleuters starten, zijn 

de kleutergroepen hierbij niet betrokken. 

Zodra daarna de kinderen naar binnen zijn gegaan, zorgt de ouderraad op het plein nog voor een 

kopje koffie of thee voor de ouders die het gezellig vinden om nog even te blijven. 

Evenals afgelopen jaren is de schoolgids alleen op de website te vinden. Binnenkort vindt u daar de 

editie van dit schooljaar. U ontvangt maandag wel de flyer met de belangrijkste praktische informatie 

over het schooljaar 2014/2015. 

 

In de flyer (zie boven en hiernaast) vindt u o.a. informatie 

over de diverse betalingen. Eén daarvan is de bijdrage voor 

het schoolfonds. Hiervan worden alle extra activiteiten 

bekostigd, zoals sinterklaas, kerst, pasen, sport, excursies enz. Deze bijdrage is al 

jaren ongewijzigd, namelijk 50 euro. Dit is echter een minimumbedrag. Daarom 

zijn we blij met ouders die bereid en in de gelegenheid zijn om een hoger bedrag 

over te maken. Zo konden we in het afgelopen jaar extra uitgaven doen voor de 

aanschaf van b.v. de nieuwe schoolshirts. Dus als u de school graag van een 

financiële injectie wilt voorzien, is dit een prima gelegenheid! Bij voorbaat hartelijk dank!  

 

We hadden echter natuurlijk in de flyer gelijk de IBAN-nummers moeten vermelden. Sorry, geen erg in gehad. Dus 

daarom zijn ze hier op rij: 

Schoolfonds:     NL67 SNSB  093 172 0133 

Continurooster/Overblijven:  NL70 ABNA 043 946 7888 

School (schoolreis, schoolkamp enz.): NL25 ABNA 046 838 6823 
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Hoofdluis 

Geboren! 

Startgesprekken op 9 en 10 september 

Groep 4 op woensdag 

Culturele vakken 

 
 

Ook in het nieuwe schooljaar komen in de eerste week na iedere 

schoolvakantie de ‘luizenmoeders’ langs om het haar van uw kind te controleren. Dus ook 

volgende week. Heeft u thuis de controle goed bijgehouden?  

 

 

 

In nieuwsbrief-39 (3 juli jl.) hebben we u het een en 

ander medegedeeld over de veranderingen bij de invulling van de spreekavonden. Zo meldden we daarbij al dat we u 

graag aan het begin van het jaar willen uitnodigen voor een startgesprek. 

Tijdens dit startgesprek van 10 minuten willen we b.v. van u horen welke verwachtingen u en uw kind hebben van het 

nieuwe schooljaar en of we nog iets moeten weten over de thuissituatie. Deze spreekavonden vinden plaats op 

dinsdag 9 en woensdag 10 september. Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 7 en 8 op deze 

avond met hun ouder(s) meekomen. Als basis voor het gesprek geven u graag de volgende vragen aan u mee waar u 

alvast over kunt nadenken (of iets opschrijven): 

1. Wat verwacht u dat uw kind dit schooljaar leuk gaat vinden? 

2. Wat verwacht u dat dit schooljaar moeilijk zal gaan? 

3. Wat moeten we op school aan bijzonderheden weten over de thuissituatie? 

4. Wat wilt u verder nog kwijt aan de leerkracht(en) van uw kind? 

Graag horen we van u welke avond uw voorkeur heeft. Daarom geven we u hierbij de link door waarmee u zich 

aanmeldt voor dit startgesprek: aanmelding startgesprek 

Wilt u zo vriendelijk zijn om dit uiterlijk maandag 1 september a.s. te doen. Dan kunnen wij a.s. dinsdag het 

rooster gaan samenstellen. 

Let op: Groep 5 heeft de startgesprekken op maandag 8 en dinsdag 9 september. Dus het zou fijn zijn wanneer de 

ouders die alleen een kind in groep 5 hebben, kiezen voor de maandag. 

 

 

In de nieuwsbrief van 3 juli meldden we u ook reeds dat we door de 

invoering van bovengenoemde startgesprekken we ook anders tegen de gebruikelijke 

informatieavond aankijken. In plaats van deze avond krijgen de ouders van de groepen 4 t/m 8 

volgende week een E-mail van de betreffende leerkracht met alle informatie die u normaal 

gesproken op de informatieavond te horen krijgt. 

In de groepen 1/2 en 3 vinden we het nog wel heel belangrijk om tijdens een informatieavond u 

het een en ander te vertellen over het jaar waar uw kind dan net aan is begonnen. Deze avond 

vindt plaats op donderdag 4 september a.s.. Bij groep 1/2 verwachten we in elk geval de ouders van groep 1, want 

de ouders van groep 2 hebben de meeste informatie vorig jaar ook al (van dezelfde leerkrachten) gehoord. 

Deze avond begint om 20.00 uur en u kunt daarvoor gewoon terecht in het lokaal van uw kind. We verwachten dus 

hierbij in elk geval de ouders van de groepen 1 en 3. 

 

 

Carla de Graaf, de leerkracht van groep 4 gaat dit jaar een opleiding 

middenmanagement doen. Daartoe heeft ze regelmatig op woensdag een opleidingsdag. Bovendien is Carla één van 

onze bouwcoördinatoren, hetgeen betekent dat ze op de andere woensdagochtenden ambulante tijd heeft. Een en 

ander heeft tot gevolg dat haar groep op de woensdagen wordt overgenomen door Frances van de Graaf, dus de 

juf die op maandag en dinsdag naast groep 4 zit als juf van groep 3B. 

 

 

Vorig jaar informeerden we u af en toe over de op handen zijnde veranderingen bij het 

geven van onze culturele vakken. Dit heeft o.a. tot gevolg dat op dit moment nog niet de data van doemiddagen 

bekend zijn. Deze mist u dus nog in de flyer. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij erover berichten. 

 

 

In de vakantie kregen we een geboortekaartje: 

Op 17 augustus is Vera geboren! Vera is het zusje van Lucke (groep 1/2-C) en Tycho (komt 

volgend jaar op school. Ze is de dochter van Donny en Gaby Suik. We feliciteren hen van harte en 

wensen hen heel veel geluk en gezondheid met hun nieuwe aanwinst! 

 

Met vriendelijke groet en alvast een fijn weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 

Informatieavond september 

 

https://docs.google.com/a/amalia-astro.nl/forms/d/1J9thEGUHUmxEc65poOnBRmXCwTjlfT38QP99mwx7g68/edit?usp=sharing

