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We zijn weer begonnen!

Agenda

Na zes weken vakantie is de
school vandaag weer begonnen.
Altijd weer even wennen voor kinderen, ouders en leerkrachten. De
ervaring leert dat dit gelukkig snel
gaat.

27-8 | Luizencontrole

Om de nieuwe groepen aan elkaar en de school te laten wennen, trappen we af met de ‘gouden weken’. In
deze weken wordt er veel aandacht besteed aan het
vormen van een groep. Wie zijn wij, wat willen we, wat
vinden we fijn, etc. Maar ook allerlei activiteiten gericht
op samenwerken, luisteren naar elkaar, hoe help ik
een ander etc.

10-9 | start IOP gesprekken

Om de gouden weken goed neer te zetten zitten de
leerlingen de eerste week
bij de eigen leerkracht in
de stamgroep. In de tweede week zitten de leerling
ook de hele week in de
eigen stamgroep en komen de vakspecialisten in
de stamgroep de lessen
geven. Deze lessen staan ook voor een groot deel in
het teken van kennismaking. In de derde week wisselen de leerling van lokaal, net als voorheen.

19-9 | Informatieavond

29-8 | Meester Tim jarig
5-9 | Inschrijving gesprekken open in mijnschool.nl
7-9 | Juf Veronique jarig

12-9 | start Jantje Betonactie
14-9 | einde IOP gesprekken
17-9 | OR vergadering
18-9 | Prinsjesdag

28-9 | Schoolbrief 2

Schoolkalender

De komende week
wordt er hard gewerkt
aan het afronden van
de schoolkalender. In
deze kalender vindt u
allerlei praktische informatie en de planning voor komend schooljaar. De kalender
wordt als pdf op de website geplaatst en
Schoolbrief
binnen Mijnschool.nl Daarnaast wordt de
Door de komst van mijnschool.nl zal
kalender in de agenda van Mijnschool.nl
de nieuwsbrief komend schooljaar
opgenomen. Voor degene die ook een geeens in de maand verschijnen. Andere
drukt exemplaar willen hebben, deze lignieuwsitems worden op mijnschool.nl
gen vanaf begin volgende week op de ingeplaatst. Via de app of via de computer bent u zo al- formatietafel bij de hoofdingang en de ontijd up-to-date.
derbouwingang.
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Luizencontrole
Vandaag zijn alle leerlingen gecontroleerd op luis. Gelukkig hebben
de luizenouders niets kunnen vinden. Toch blijft het belangrijk om
uw kind regelmatig te controleren en te melden wanneer uw kind
luizen of neten heeft. Hoe eerder we het weten hoe groter de kans
dat we een uitbraak in de kiem kunnen smoren. Het team van luizenouders zoek nog verstreking. Na komend schooljaar nemen een
aantal ouders afscheid. Wie wil het team luizenouders komen versterken. Hoe meer ouders, hoe minder werk en hoe meer flexibel. Opgeven kan via mijnschool.nl (bij de prikbordberichten).

PBS (positive behavior support)

Zichtbaarheid school

De boven beschreven gouden weken
zijn onderdeel van PBS. Onder het
motte ‘goed gedrag kun je leren’ leren we de kinderen op een positieve
manier de gedragsverwachtingen
aan. Gedragsverwachtingen zijn positief geformuleerde afspraken (wat
mag wel in de plaats van wat mag
niet). De gedragsverwachtingen koppelen we altijd aan één van onze
drie waarden: verantwoordelijkheid,
veiligheid of respect

Als school krijgen we wel eens de opmerking dat mensen niet wisten dat hier een school staat. Om daar wat
aan te doen wordt er volgende week een bord in de
tuin geplaatst met twee baniervlaggen. Hiermee wordt de
school wat meer zichtbaar.

Bedankt!
Het eind van afgelopen schooljaar is voor
mij wat anders gelopen dan verwacht. Door een plotseling blindedarmontsteking ben ik de
dag van de slotavond opgenomen in
het ziekenhuis en een dag later geopereerd. Na een week in het ziekenhuis ben ik weer thuis gekomen.
Gelukkig had ik ruim te tijd om te
herstellen. Nu gaat het weer prima
met mij. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele reacties, brieven, kaartjes, tekeningen, etc. Dit
heeft mij erg goed gedaan.

Subsidie schoolpein
We zijn al een
tijdje aan het sparen voor een aantal
aanpassingen aan ons plein. Hiervoor
is veel geld nodig. Vlak voor de zomervakantie hebben we hierin een mooie slag geslagen. Het Rabobank stimuleringsfonds heeft ons een
bedrag van 4000,- toegekend. Dit bedrag kunnen we
optellen bij het geld van de sponsorloop (1500,-) en
het bedrag wat we vorig jaar hebben opgehaald met
de Jantje Beton loten (ruim 600,-). In september willen we met de school weer mee doen met de Jantje
Beton actie om nog een mooi bedrag op te halen.
Daarnaast wordt er nog een aantal gesprekken gevoerd met mogelijke financiers. We hopen rond oktober wat uit te kunnen gaan voeren.
Wordt vervolgd.

Nieuwe mailadressen
Dit schooljaar is onze school begonnen met office 365. Hierdoor hebben alle leerkrachten
een ander emailadres gekregen. Waar voorheen alle
mailadressen eindigden op @opdenakkervco.nl wordt
dit nu @vco-oostnederland.nl. Voor Mijnschool.nl heeft
dit geen gevolgen. Het algemene emailadres blijf nu
nog ongewijzigd (dir@opdenakkervco.nl).

