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Dinsdag 7 september 2021
Belangrijke data
Di. 7 sept.
Di. 7 sept.
Woe. 8 sept.
Do. 9 sept.
Vrij. 10 sept.
Do. 16 sept.
Vrij. 17 sept.
Ma. 20 sept.

Studiemiddag (alle leerlingen zijn om 12.00 vrij)
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Schoolreis groep 1-3
Informatieavond
Schoolreis groep 4-7
Schoolfotograaf
Nieuws van de school
Regel van de week
Ik heb een respectvolle houding.

Niet bereiken
Vandaag was de school niet te bereiken (telefonisch en via de mail). Dit had met het
netwerk van ASG te maken. Alle basisscholen van ASG hadden hier last van.
Dit heeft ook invloed gehad op enkele kennismakingsgesprekken. Hopelijk heeft u dit
met de leerkracht kunnen oplossen. Sorry voor een eventueel ongemak.
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.
In de bijlage is een brief toegevoegd ter voorbereiding op dit gesprek.
Informatieavond
Op donderdag 16 september is er een informatieavond. In verband met de
coronamaatregelen zal deze informatieavond digitaal plaatsvinden. Vanaf 19.00 uur tot
19.30 uur zal ik u kort vertellen wat de plannen zijn dit schooljaar. Vanaf 19.30 uur heeft
u de mogelijkheid om vragen te stellen. Om 20.00 uur zullen wij deze avond beëindigen.
Op vrijdag 17 september ontvangt u een PowerPoint presentatie, met ingesproken tekst,
van de leerkracht van uw kind.
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Tutor lezen

Vorige week zijn wij gestart met het tutorlezen.
Dit is een vorm van samenwerkend leren. De tutor
(in dit geval groep 8 leerlingen) helpt de tutee
(groep 4/5 of groep 6 leerlingen) in een één op
één situatie het technisch lezen oefenen. Dit wordt
ingezet om het technisch lezen op school te
verbeteren. De tutor doet het voor en de tutee
doet hem of haar na. Vervolgens geeft de tutor
feedback aan de tutee.

Schoolreis
Aankomende weken gaan onze groepen eindelijk weer op schoolreis! Groep 1
tot en met 3 gaan vrijdag 10 september naar Avonturenboerderij de
Molenwaard.
Groep 4/5 gaat vrijdag 17 september naar Linnaeushof en groep 6 en 7 gaan
naar Drievliet. Wij hopen op mooi weer en een gezellige dag voor de
kinderen.
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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.

Nieuws van de Fant

Daar gaan we weer,
Eindelijk mag ik de kinderen weer iets leuks aanbieden in het naschoolse. We gaan
starten met Afro/hiphop lessen van Rosanna.
De kinderen die vóór de corona mee deden en de lessen niet hebben kunnen afronden
krijgen een korting van 2 euro als ze weer meedoen.
Inschrijven kan via www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
Ook is de zaalvoetbal op de Compositie weer gestart. Hier zijn de kinderen van het
Meesterwerk ook meer dan welkom. Inschrijven is niet nodig.
Alle informatie over de activiteiten kunt u hieronder lezen in de flyers.
Houd de Krook goed in de gaten voor andere activiteiten die er aankomen.
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