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Schoolfotograaf

Nieuws van de school
Regel van de week
Deze week staat regel 2 centraal: ik ben op tijd in de les, binnen is
beginnen. Dit betekent dat wij deze week extra aandacht hebben voor
het op tijd beginnen van de lessen. Wij hopen op uw medewerking.
De gouden weken
De eerste paar weken met elkaar verbinden is belangrijk. Dat is dan ook de reden
waarom wij de eerste schoolweken aan de slag gaan met het thema “de gouden weken”.
De eerste weken van het schooljaar wordt tijdens groepsvorming ook wel “de gouden
weken” genoemd. Deze weken worden ingezet om het goud dat je in handen hebt, de
leerlingen, de leerkrachten, de ouders, te laten samensmelten zodat er een fijne sfeer
heerst voor het hele schooljaar. De eerste weken zijn bepalend voor het neerzetten van
het fundament voor een goede groepsvorming. Wij hebben dan ook besloten dat we hier
de weken tot aan de herfstvakantie extra veel aandacht aan schenken. Dit gaan wij doen
aan de hand van gesprekken, activiteiten en werkvormen.
Informatieavond
Op donderdag 5 september hebben wij de informatieavond.
Vanaf 19.15 uur is er inloop. Wij starten om 19.30 uur met het algemene gedeelte en
om 20.00 uur wordt u in de groep van uw kind verwacht. Wij verwachten om 21.00 uur
klaar te zijn.
Op deze avond worden de plannen van de school gepresenteerd. In de klassen wordt
vertelt aan welke doelen er dit schooljaar gewerkt gaat worden.
Kennismakingsgesprekken
Zoals u weet, zijn er volgende week de kennismakingsgesprekken. U kunt zich tot en met
donderdag 5 september hiervoor inschrijven. Vragen over deze gesprekken kunt u
stellen aan de leerkracht van uw kind.
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Schoolfotograaf: op vrijdag 13 september komt de
schoolfotograaf van alle groepen en van de leerlingen
individueel weer een mooie foto maken. Vanaf 15.30 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. Het rooster
vindt u vanaf woensdag aan de keukenwand in de hal.
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.

Fant Josephine Kuiper
Deze week de nieuwe ladder,
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en het is dus ook tijd voor een
nieuwe ladder.
Vrijdag krijgt uw kind op school een papieren versie mee en volgende
week maandag zal er ook een digitale versie met de krook meegestuurd worden.
Dit jaar zullen er 2 ladders zijn i.p.v. 3 zoals voorgaande jaren. De periode van de eerste
ladder is van september t/m januari.
Ook anders dit jaar is de manier van inschrijven. Dit kan vanaf nu uitsluitend via de site
van De Schoor met een digitaal formulier, makkelijk, snel, duidelijk en heel belangrijk
AVG proof. www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv is de link die u hiervoor kunt
gebruiken. Dit kunt u ook terugvinden op de ladder. Na inschrijving krijgt u een
bevestiging dat uw gegevens zijn ontvangen. Let op, dit is geen bevestiging van
plaatsing in de workshop. Die ontvangt u later van mij.
Ik denk dat er weer een leuke ladder is voor het komende half jaar, mocht u toch iets
missen of suggesties hebben voor activiteiten dan hoor ik dat graag van u. Wie weet kan
ik dat dan volgende periode mee nemen in de ladder.
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