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Schooljaar 2016-2017
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Vrijdag 2 september
Maandag 5 september t/m 16 september
Vrijdag 16 september
Maandag 19 september t/m 21 september
Woensdag 21 & 22 september
Donderdag 22 september
Vrijdag 23 september
Maandag 26 september t/m 28 september
Donderdag 29 september
Dinsdag 4 oktober
Woensdag 5 oktober

Ouderavond nieuwe stijl 17.00-19.00uur
Start gesprekken
Schoolreisje groep 1 t/m 4
Kamp groep 7 en 6/7
Kamp groep 5
Groep 7 en 6/7 vrij
Groep 5 vrij
Kamp groep 6
Groep 6 vrij
Alle leerlingen om 12 uur vrij
Alle leerlingen vrij

Na een goede voorbereidingsweek zijn wij vandaag met alle leerlingen goed gestart. Het was even wennen
waar de jassen nu opgehangen moeten worden en naar welk lokaal de leerlingen moeten gaan, toch kon
bijna iedere groep op tijd beginnen. Een leerzaam schooljaar gewenst!
Personeel
Binnen de school hebben wij een paar nieuwe gezichten. De groepen 1/2a en 6 en 7 hebben een lio
stagiaire. Een lio stagiaire is een 4e jaar student van de Pabo. Lisa werkt in groep 1/2a , Marcel in groep 6 en
Naomi in groep 7. Folkert Kool, directeur binnen stichting SchOOl gaat ondersteunende werkzaamheden
verrichten op de Tjotter. Folkert werkt vier dagen. Ook is juf Olga nog af en toe op de Tjotter te vinden. Zij werkt
in Zwolle in de vervangingspool, mocht er echter geen vervanging nodig zijn dan is zij te vinden op de Tjotter.
Sanne Mortimer is op maandagochtend en donderdag op school werkzaam als jeugdzorgmedewerker
waarbij zij zowel leerkrachten als leerlingen kan ondersteunen.
Vuilnismannen
Komende vrijdag krijgen alle leerlingen een workshop trommelen
op rommel van de Vuilnismannen.
Wij verwachten mooi weer zodat de workshops buiten gehouden
kunnen worden. Bij regen maken wij gebruik van de gymzaal. Om
15.15 is er op het plein (of in de gymzaal) een spetterende afsluiting
waarvoor wij u van harte uitnodigen. Mocht u niet aanwezig
kunnen zijn, wij maken opnamens en laten deze op de
informatieavond later deze middag zien op het digibord.
Informatieavond nieuwe stijl
Komende vrijdag hebben wij na het succes van afgelopen schooljaar weer de informatieavond met een vrije
inloop van 17.00 tot 18.30 uur. Tijdens deze informatieavond is er in iedere groep een presentatie van
bijzondere leesmomenten d.m.v. foto’s van de vakantie. Waarschijnlijk kunt u zoon of dochter dan al heel
goed vertellen hoe er in de nieuwe groep gewerkt wordt en wat bijvoorbeeld de afspraken in de groep zijn.
Ook is er dan tijd om even contact te hebben met de nieuwe leerkracht van uw kind. Van de leerkrachten
krijgt u deze week een brief met daarop de belangrijkste zaken vanuit de groep. Om 17.15 en 18.15
presenteert Astrid de plannen voor het komende schooljaar. Ook zullen de regiegroep ouderbetrokkenheid
en andere betrokkenen van de school aanwezig zijn om informatie met u te delen. Wij hopen net als vorig
jaar iedereen op deze avond te zien.
Digiduif
Op dit moment zijn wij druk bezig de koppeling te maken tussen Basisschoolnet en Digiduif. Wanneer u inlogt
op Basisschoolnet is er een knop om te migreren naar Digiduif. Voor de startgesprekken kunt u zich deze week
weer inschrijven op Digiduif mits de migratie gelukt is.

Scholierensport
Alle leerlingen ontvangen deze week een boekje ‘Scholierensport’. In dit boekje staan
verschillende sporten waarmee de leerlingen kunnen kennismaken. De uiterste
inschrijfdatum is 16 september en kan alleen digitaal. Wanneer er echter kosten
verbonden zijn of er met meer dan een sport kennisgemaakt wordt kan dit bij de
groepsleerkracht in een gesloten envelop met de bon uit het boekje worden ingeleverd,
uiterlijk 19 september. Meester Jorn zorgt ervoor dat de enveloppen bij het sportbedrijf
worden ingeleverd.

Tjotter prikbord
Op het laatste Tjotter prikbord op Basisschoolnet kloppen de weeknummers niet, tevens stond de ov/mr
jaarvergadering twee keer vermeld. Dit is inmiddels aangepast maar de weeknummer nog niet. De data
kloppen overigens wel. Op Digiduif zal een aangepaste versie geplaatst worden.
Leerling gegevens
Ook dit jaar vragen wij van u de leerling gegevens in te vullen. Wij hebben deze gegevens opnieuw nodig
voor de komende kampen en schoolreisjes. De leerlingen krijgen het papier deze week mee maar hij is ook
toegevoegd en tevens op de website te vinden. Ieder jaar moeten deze gegevens opnieuw ingeleverd
worden, omdat er altijd wel iets kan wijzigen en wij graag, mocht dit nodig zijn, de meest recente gegevens
willen hebben.
GGD contactpersoon
Mijn naam is Lisa Taberima. Ik ben verpleegkundige bij GGD Flevoland en ik ben uw
contactpersoon vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd & Gezin).
U kunt bij mij terecht voor al uw vragen over het opgroeien en opvoeden van uw
kind(eren). Daarnaast denk ik mee binnen het ondersteuningsteam van school. Ook
voeren wij als GGD Flevoland ieder schooljaar de reguliere onderzoeken in groep 2 en
groep 7 uit.
Mocht u vragen hebben of een afspraak met mij willen maken dan kunt u een e-mail
sturen naar: l.taberima@ggdflevoland.nl
U kunt mij ook telefonisch bereiken op het telefoonnummer van de afdeling
jeugdgezondheidszorg: 088-0029920
Bezoek ook eens de website www.cjglelystad.nl die vol
staat met allerlei informatie, folders en leuke weetjes!

Mocht u vragen hebben over deze info dan horen wij dit graag,
Mede namens het team,
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg & Eefje Keulen

