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Agenda
4 september
19 september
26 september
26 september
22 t/m 26 oktober
29 oktober
4 november
21 november
26 t/m 30 november
5 december

Informatieavond
Startgesprekken
Ouderavond voor de onderbouw
Studiedag (kinderen vrij)
Herfstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)
Schoolkerkdienst in de Paaskerk
Studiedag (kinderen vrij)
Facultatieve oudergesprekken
Sintviering

Van de directie
Wat hebben we een goede week achter de rug!
Ten eerste een gevoel van dankbaarheid. Yes; iedereen is er weer! Geen ziektes, ongevallen of erger. Ze zijn er allemaal weer, gezond en wel!
Alle groepen zijn heerlijk gestart. Er was rust, ontspanning en zin om weer te starten. Ouders staan op het plein bij te praten, nieuwe ouders worden bij de gesprekken betrokken.
De nieuwe kinderen en leerkrachten vinden hun draai en beginnen zich al thuis te
voelen.
Van de week had ik al weer een rondleiding. De schilders liepen nog in school, de ramen van de nieuwe
puien zien er niet uit en ik verontschuldigde me voor de rommel. Het ouderpaar (met een baby van 4 maanden) keek me aan en zei: Maar mevrouw weet u wat een geweldige indruk we krijgen! Alle kinderen zien er
zo vrolijk uit, ze zijn aan het spelen of aan het werk, ze zijn beleefd (er kwamen een paar kinderen bij mijn
kantoor aankloppen met een vraag) en de leerkrachten hebben er duidelijk zin in .
Het leuke is dat je door zo n reactie alles weer door de ogen van die ouders ziet en dan word je daar warm
van!
Heerlijk dat we weer begonnen zijn!

Inloop
Van de week was er gelegenheid om de klassen van de kinderen te zien.
Komende week gaan alleen de kinderen van groep 3 nog onder begeleiding naar binnen. Voor de
kleuteringang gelden andere afspraken.
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Binnenkort volgen afspraken over inloop bij groep 3 t/m 6. We willen de kinderen om hun zelfvertrouwen
te vergroten graag zelfstandig maken maar weten ook dat uw betrokkenheid bij het leren van de kinderen
heel erg belangrijk is!

Informatieavond herhaling
4 september; Informatieavond
Wat is de bedoeling?
In alle groepen krijgt u informatie over de speerpunten van het schooljaar. Daarna is er in de klas
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Wie zijn de ouders van deze klas? Kennen we elkaar
al?
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
Bij het wisselen is er de mogelijkheid om in de gang een kopje koffie of thee te drinken. Daar staat de OC
met een ouderparticipatielijst zodat u aan kunt geven waar en wanneer u zou kunnen ondersteunen.
Verder staat daar ook juf Anneke onze nieuwe IB er zodat u met haar kennis kunt maken.

Geboren
Juf Marijke en haar Gijs zijn moeder en vader geworden van een prachtige dochter:

We wensen Marijke en Gijs heel veel geluk en gezondheid toe met Julie.

Startgesprekken
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Op woensdag 19 september zijn er weer startgesprekken. Tijdens deze gesprekken horen we graag van u over
uw kind. Zo krijgt de leerkracht een compleet beeld van uw kind.
We willen graag alle ouders spreken van de kinderen die een nieuwe leerkracht hebben gekregen.
Voor de groepen waar de leerkracht mee is gegaan werken we op een andere manier.
U krijgt van deze leerkrachten een aparte uitnodiging.
U kunt zich inschrijven via de lijsten op het witte bord dat weer buiten wordt gezet. Ouders met twee of
meer kinderen kunnen zich inschrijven vanaf woensdag 5 september. Vanaf vrijdag 7 september kunnen
ouders met één kind zich aanmelden.

Ouderportaal
Via het ouderportaal van Parnassys kunt u inloggen om de gegevens van uw kind
te bekijken. Hier kunt u ook wijzigingen in de adresgegevens invoeren. Daarnaast
kunt u de gespreksverslagen nalezen of zien wanneer uw kind afwezig is geweest.
Mocht u geen gegevens (meer) hebben kunt u deze aanvragen door een mail te
sturen naar lesanka.donselaar@kws-baarn.nl

Verkeersbrigadiers en groene vingers
We zijn blij dat we bijna alle dagen ouders hebben die willen helpen als verkeersbrigadier. Alleen op donderdagmiddag van 14.45 - 15.00 uur zoeken wij nog een ouder die wil helpen de kinderen veilig over te steken.
Heeft u op donderdagmiddag een een kwartiertje over? Dan kunt u zich aanmelden bij Lesanka
lesanka.donselaar@kws-baarn.nl.
Heeft u groene vingers? We zoeken ouders die, het leuk vinden om af en toe , samen met de kinderen, de
bloembakken willen beplanten. lesanka.donselaar@kws-baarn.nl.

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