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Maandag 30 augustus 2021
Belangrijke data
Do. 2 sept.
Di. 7 sept.
Di. 7 sept.
Woe. 8 sept.
Do. 9 sept.
Vrij. 10 sept.
Vrij. 17 sept.

Einde inschrijving kennismakingsgesprekken
Studiemiddag (alle leerlingen zijn om 12.00 vrij)
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Schoolreis groep 1-3
Schoolreis groep 4-7
Nieuws van de school
Regel van de week
Ik ben op tijd in de les; binnen is beginnen.

Deze week letten wij er extra op dat de leerlingen op tijd zijn in de
klas. Is dit niet het geval? Dan ontvangt uw kind een te laat briefje
van ons. Het briefje ontvangen wij graag ondertekend van u terug.
Kennismakingsgesprekken
Deze gesprekken zijn bedoeld om de leerkracht van informatie te voorzien met
betrekking tot de ontwikkeling van uw kind. Uit dit gesprek moet duidelijk worden wat de
onderwijsbehoefte van uw kind is. De gesprekken worden digitaal gevoerd. Inschrijven
hiervan kan, via Social Schools, tot en met donderdag 2 september.
Meer informatie hierover ontvangt u van de leerkracht van uw kind.
Communicatie met de school
Zoals u weet werken wij met Social Schools. Dit is een online communicatieplatform. Het
is een veilig en afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen,
hebben toegang tot de groep(en) van hun kind(eren).
Het doel is dan ook om u via Social Schools op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen op school en in de klas. Wij verwachten dan ook dat u via Social Schools
de leerkracht, de administratie of directie op de hoogte stelt van de zaken die voor hen
van belang zijn. Op deze manier heeft u direct contact met de betreffende persoon.
Wij doen ons uiterste best om de telefoon te beantwoorden. Echter blijkt uit de praktijk
dat wij regelmatig niet in staat zijn dit te doen. Onze excuses hiervoor en nogmaals het
verzoek om zoveel mogelijk via Social Schools te communiceren met de leerkracht,
administratie of directie. Ook een afspraak voor een persoonlijk gesprek kan via Social
Schools gemaakt worden.
Wij rekenen op uw begrip.
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Schoolfotograaf
Op maandag 20 september komt de schoolfotograaf van alle groepen en van de
leerlingen individueel weer een mooie foto maken. Vanaf 15.15 uur wordt gestart met
het maken van de familiefoto’s. Ook dit jaar werken we met een rooster waarop u zelf
kunt intekenen op een dag en tijd die u schikt. U wordt hierover nog geïnformeerd in een
volgende Krook.
Omdat Schoolfoto.nl de bestellingen en betalingen via de eigen website regelt, ontvangt
iedere leerling een inlogkaartje met de inlogcode en het wachtwoord waarmee u de
bestelling online kunt regelen. U kunt zo zelf de gewenste fotoset samenstellen.
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Nieuws van de Fant

Een nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. Hopelijk een
schooljaar met minder beperkingen. Op dit moment gelden er voor
activiteiten voor kinderen geen aanvullende maatregelen. Dit betekent dat ik afgelopen
weken druk bezig ben geweest met een leuk en leerzaam naschools aanbod. Met oude
vertrouwde activiteiten zoals peutergym, hip/hop en kleuter creaclub maar ook nieuwe
activiteiten in de vernieuwde groen patio en een uitgebreider muzikaal aanbod. Houd de
Krook goed in de gaten de komende weken voor alle informatie en om in te schrijven.
Jeugd sport en cultuurfonds,
Wilt uw kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen
maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Als intermediair zou ik voor u een aanvraag kunnen doen. Hier voor kunt u mij altijd
mailen of bellen.
jkuiper@deschoor.nl of 06-42741979
Hoe werkt het?
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair.
2. De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag;
3. U hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
4. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere
organisatie waar uw kind op les wilt;
5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. U ontvangt
zelf geen geld.
Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.
Wist u dat u ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een
verjaardags-box? Ga naar samenvoorallekinderen.nl.
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Nieuws van de opvang

Daar zijn we weer!
Na een lange, en fijne, vakantie periode kunnen we weer genieten op de speelzaal 
In de vakantie is alles gepoetst en schoongemaakt en moest alles weer op zijn plek gezet
worden, wat natuurlijk hard werken was!

Kijk hier wordt nog hard gewerkt in de huishoek, alles schoon en netjes opgeruimd…
….terwijl de anderen in de bouwhoek al volop aan het spelen zijn 

Kortom het is heerlijk om elkaar weer te zien en te kunnen genieten van ‘onze’ gegroeide
peuters.
Helaas zullen we iemand moeten gaan missen op de speelzaal, juf Anne! Na 15 jaar op
de speelzaal vrijwilligerswerk te hebben gedaan vindt ze het fijn om naar iets anders uit
te kijken. Daarnaast zal ze binnenkort verhuizen uit Almere en was dit het juiste moment
om in Brabant te gaan kijken naar een leuke vrijwilligersplek. Wij wensen haar natuurlijk
heel veel succes bij al die nieuwe stappen.
Thema; “Dit ben ik” maandag 30 augustus starten we met dit thema, zoals ieder jaar
na de zomervakantie. De spiegel om naar jezelf te kijken staat al klaar. Natuurlijk zijn wij
dan ook met leuke thema attributen bezig, misschien heeft u thuis nog iets wat een leuke
toevoeging kan zijn bij dit thema? Dan zouden wij dat graag van u willen lenen.
Fotograaf; 20 september zien wij de fotograaf weer komen en gaan. Wij mogen (
school breed) weer op de foto. Binnenkort zullen wij u via Konnect van meer informatie
voorzien.
Veel speelzaal plezier Juf Danijela en Coby.
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