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Agenda
27 augustus
4 september
19 september
26 september
26 september
22 t/m 26 oktober
29 oktober

Start nieuwe schooljaar
Informatieavond
Startgesprekken
Ouderavond voor de onderbouw
Studiedag (kinderen vrij)
Herfstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)

Van de directie
Met een studiedag die in het teken stond van ontmoeting en van het opfrissen van de kennis van onze taalmethode Staal hebben we als team afgelopen week de start gemaakt met de voorbereidingen van het schooljaar 2018-2019. Op de andere dagen in de week is er door de teamleden in school hard gewerkt om alle
klassen startklaar te krijgen.
Tijdens de vakantie is er in school verbouwd en geverfd.
De scheidingswand tussen de oude bibliotheek en groep 3 is verwijderd en er is een muur geplaatst.
In het kader van de legionella preventie is er onderhoud geweest aan de waterleidingen.
De brandwerende tussendeuren werden volgens de laatste richtlijnen van nieuw glas voorzien. Helaas is deze
klus pas afgelopen vrijdag afgerond en moeten de deuren nog een nieuwe lik verf krijgen.
De gang beneden en twee lokalen hebben een nieuwe verflaag gekregen.
We hebben er zin in om weer aan de slag te gaan met de kinderen. We zijn ons ervan bewust dat we een
mooie en verantwoordelijke taak hebben. We zijn het jaar begonnen met een tekst uit een mooi lied:

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.
Een heel fijn schooljaar gewenst!
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Afvalscheiden
Gedurende het vorige schooljaar zijn alle basisscholen in Baarn begonnen met het
scheiden van afval. De kinderen kregen van de gemeente o.a. een mooie Dopper.
Dit schooljaar gaan we het afval niet alleen maar scheiden maar gaan we ook werken aan het terugdringen van de hoeveelheid afval.
Aan u het verzoek om de kinderen alleen drinken mee te geven in de Dopper of
een andere drinkbeker en het meegeven van voedingswaren in plastic verpakkingsmaterialen zoveel mogelijk te vermijden.
En weet u het nog? Maandag en woensdag; fruitdag!

Inloop
Maandag starten de kinderen in hun nieuwe lokalen. U bent natuurlijk nieuwsgierig waar ze zitten. U bent
de eerste schoolweek van maandag t/m woensdag welkom om met uw kind mee te lopen naar het lokaal. De
kinderen van groep 3 mogen tot de herfstvakantie naar hun lokaal gebracht worden.
De ouders van de kinderen in de kleutergroepen krijgen een aparte mail met afspraken.

Parkeerafspraken
Bij de start van het schooljaar is het goed om de parkeerafspraken te herhalen.
Omdat we geen overlast willen geven aan de buren in de Dalweg maar vooral willen dat de
kinderen op een veilige manier het plein op kunnen komen parkeren we op afstand van het
schoolplein.
Dus:
 Niet parkeren bij de verfwinkel aan de overkant
 Niet parkeren of stil staan ter hoogte van het schoolhek
 Niet parkeren voor uitritten
Helpt u mee om de situatie zo veilig mogelijk te maken voor de kinderen en vergeet u niet deze afspraak

Informatieavond
Er kwamen veel verzoeken om de informatieavond weer in ere te herstellen. Op deze avond geven de
leerkrachten informatie die specifiek hoort bij de groep waaraan ze lesgeven.
De avond is als volgt ingedeeld:
19.00-19.45: groep 1,2,3 en 6
20.00-20.45: groep 4,5,7 en 8
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Met deze indeling hebben zoveel mogelijk ouders de mogelijkheid om meerdere groepen te bezoeken.

Startgesprekken
Op woensdag 19 september zijn er weer startgesprekken. Tijdens deze gesprekken horen we graag van u over
uw kind. Zo krijgen de leerkrachten een compleet beeld van uw kind.
Juf Tineke en juf Maaike, die de kinderen al les hebben gegeven nodigen alleen de nieuwe ouders uit. De
ouders van de kinderen in groep 8 krijgen ook een aangepaste uitnodiging.
U krijgt van ons een praatformulier mee. Wilt u deze invullen en meenemen naar het gesprek?

Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.

