Beste ouders, verzorgers
6 weken zomervakantie is weer ten einde. Wij hopen dat u allen weer gezond in Tiel bent aangekomen en dat u
weinig last hebt gehad van de hitte, hagel in het zuiden.
Het team heeft zich de laatste vakantieweek weer volledig voorbereid op het nieuwe jaar. Lokalen zijn ingericht.
Alles staat- en ligt weer klaar om uw kind(eren) een goede basisschooltijd te kunnen bieden.
Gelukkig heeft ons team zich weer gezond en wel op school gemeld. Bianca heeft de zomervakantie gebruikt om
naar Tiel te verhuizen en we zijn erg blij dat we nu mogen vertellen dat Marieke van den Brink in de loop van januari
haar 1e kindje mag begroeten.
Wij starten dit jaar met de volgende teamsamenstelling:
OB1 – Janneke Koot en Ariena Jager
OB2 – Marieke van den Brink en Christien Teunissen
3-4 – Eva Lorijn
4-5 – Marieke Arends en Lianne Verhoef

5-6 – Annemarie den Ambtman en Lianne Verhoef
6-7 – Kim Boelhouwer en Marissa van der Linden
7-8 – Bianca Arendonk en Mariëlle van der Velden

Vakleerkracht gymnastiek: Francoise Kuijpers (maandag)
Onze ondersteuning ontvangen wij van Marianne van Winsen en Ariane Koch(administratie)
Christien Teunissen (intern begeleider) en ondergetekende willen u graag a.s. maandag ontvangen. We willen alle
ouders/leerlingen vragen zoveel mogelijk door de voordeur de school binnen te komen, zodat we u allen op gepaste
wijze welkom kunnen heten.
De inloop op deze maandag is van 08.15 – 08.45. U krijgt de gelegenheid uw kind naar de klas te brengen en daarna,
als u tijd hebt een kopje koffie/thee met ons te drinken.
Op deze 1e maandag gaan onze leerlingen vanaf groep 3 ook weer starten met de gymlessen in de gymzaal. Wilt u
daarom de gymkleding meegeven aan uw kind?
U ontvangt van ons de komende tijd via verschillende kanalen informatie. Indien het de groep betreft, van de
leerkracht en indien het de school betreft ontvangt u van de directie informatie. Deze informatie zal zoveel mogelijk
per mail zijn. Indien er een mail verzonden is, ziet u op het bord bij de klassendeur een afdruk daarvan. Wilt u
reageren zodra u geen mail heeft ontvangen? Ook ontvangt u deze week onze jaarkalender. Hieronder vindt u nog
even een reminder. Hoe was het ook alweer, en bent u nieuw op school – zo gaat het bij ons. De informatie avond is
12 september en met een high tea op 24-08 a.s. willen wij u bedanken voor vorig jaar en proosten op het nieuwe
schooljaar.

Namens het gehele team
Christien en Marijke

De eerste schooldag
Hoe zijn de afspraken voor nu en de rest van het schooljaar….



















De deur gaat om 08.15 open, Juf in de klas – ouders nemen afscheid. Wij starten met de les om 08.30 uur
08.30 uur rust in de gangen
Onze tussen- en bovenbouwleerlingen nemen bij de deur afscheid.
De onder- en middenbouwleerlingen mogen in de klas geholpen worden met een werkje of een leesboekje.
Alle kinderen dragen binnenschoenen
Een plantje op tafel is onderdeel van de zorg voor de omgeving. Denk hierbij aan een klein plantje.
Wij vragen u een flexibele (stoffen) placemat mee te geven. Deze is bedoeld voor het eetmoment.
Mobieltjes in school: Ik begrijp dat kinderen een mobieltje meekrijgen voor het contact voor- en na
schooltijd. Onder schooltijd is de school te bereiken. Daar waar er een noodgeval is en u de school niet kunt
bereiken, mag u via nr.: 06-28768222 mij bellen. Ik zorg dan voor het doorgeven van de boodschap. Het
meenemen van mobieltjes is voor eigen verantwoordelijkheid.
School is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging. Om misbruik te voorkomen dienen
mobieltjes bij binnenkomst bij de leerkracht te worden ingeleverd. Wij zullen contact met ouders opnemen
indien deze maatregel niet voldoende blijkt. Bij veelvuldig (3x)misbruik wordt samen met ouders/verzorgers
naar een passende oplossing gezocht.
Speelgoed hoort thuis. School is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en beschadiging voor van thuis
meegenomen spullen.
De jaarplanning is via de website te zien. Wijzigingen zullen zo vlug mogelijk gecommuniceerd worden.
U ontvangt in de 1e week onze jaarkalender, waarin ook veel informatie is opgenomen.
Ook dit schooljaar willen we graag weer alle afspraken van ons omgangsprotocol onder de aandacht
brengen. “Rustig lopen in de gangen en zachtjes werken op de gang” is één van de afspraken waarmee we
weer starten. In de groep besteden we hier de komende periode extra aandacht aan. Hoe staan we in de rij,
hoe lopen we door de gang. Als je werkt op de gang wat kan wel en wat niet, hoe spreken we elkaar aan als
er per ongeluk toch veel lawaai is, …
We willen u als ouder vragen ons te helpen met de uitvoering van deze afspraken. Dus als u uw kinderen
komt brengen wilt u dan ook rustig lopen en zachtjes praten in de gangen.
Onderbouw ouders vragen we nog eens het toiletbezoek met uw kind te oefenen. Ook jongens plassen bij
ons zittend (dit uit hygiëne oogpunt)
Aan het eind van de schooldag (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 14.45 uur en woensdag 12.30 uur)
haalt u de kinderen op via het schoolplein.
Enkel de buitenschoolse opvang zal de kinderen binnen ophalen.
We willen u allen vragen hieraan mee te werken in verband met de ruimte in onze gangen en het overzicht
voor de leerkrachten.
De leerlingen van Eva (3-4)zullen via de kleuteringang naar buiten komen.
Denkt u ook aan het volgende: wilt u meehelpen er op toe te zien dat er op het schoolplein niet gefietst
wordt. De gemeente heeft expliciet benoemd dat het plein niet fietsend verlaten mag worden in verband
met de verkeersveiligheid.

Samen gaan we er een mooi jaar van maken.
Heel veel plezier, tot maandag

