
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw schooljaar. 
Wij zijn weer begonnen en hebben inmiddels de eerste twee weken in de nieuwe groep erop zitten. Wat is het fijn om 
iedereen weer te zien en wat hebben we een boeiende vakantieverhalen gehoord. We zitten nu midden in de ‘Gouden 
Weken’ en dat betekent dat er in alle groepen hard wordt gewerkt aan een goede sfeer in de groep. De leerkrachten 
leren de nieuwe kinderen kennen en natuurlijk de kinderen hun nieuwe meester of juf. Ook worden er veel activiteiten 
gedaan om goed te leren samenwerken en op een gezellige en goede manier met elkaar om te gaan. 

Schoolgids en wegwijzer. 
Hoewel wij veel aandacht hebben besteed aan de inhoud van de schoolgids en onze wegwijzer, zijn er toch enkele 
belangrijke stukjes informatie weggevallen. Zo ontbreekt het rekeningnummer van de oudervereniging om de 
ouderbijdrage en het appeltjesgeld te kunnen betalen. Bij dit berichtje zit een bijlage met deze informatie. 
Ook is bij de namenlijst van ouders in de ouderraad de naam van Debbie Claassen weggevallen. Echter zij is een zeer 
actief en gewaardeerd lid van onze ouderraad. Daarom hier een persoonlijke vermelding. 

Algemene informatieavonden. 
Op dinsdag 03-09-2019 is de informatieavond voor ouders van kinderen uit groep 4-8. Deze avond start om 19.00 uur 
met een presentatie van onze nieuwe technisch leesmethode “Karakter”. Daarna is er vanaf 19.45 uur informatie in de 
klas door de leerkracht(en) van uw kind(eren). 
 
Op maandag 09-09-2019 is de informatieavond voor ouders van kinderen in groep 1-3. Deze avond is van 19.30-20.30 
uur in de groep van uw kind(eren).  
 
U bent van harte uitgenodigd en wij waarderen het zeer wanneer u komt! 

Heumense kermis. 
Voor de zomervakantie hebben wij u reeds geïnformeerd dat de Heumense kermis mogelijk een 
week verzet zou worden. Dit is inderdaad het geval. De kermis zal plaatsvinden van 28-09-2019 tot 
en met 01-10-2019. Dit betekent dat ook onze studiedag op maandag 30-09-2019 is. Deze staat dus 
correct op onze jaarkalender. De kinderen van groep 1-8 zijn die dag vrij. Let op! Op vrijdag 04-10-
2019 zijn de kinderen ook vrij i.v.m. een studiedag voor alle leerkrachten van onze stichting Condor.  

Nieuw berichtje. 
Wij hebben besloten om Het berichtje dit schooljaar te vernieuwen. Enerzijds kort en krachtig de algemene 
informatie over de school en de schoolorganisatie. Anderzijds de belangrijke informatie en data/tijden voor alle 
groepen. De stukjes vanuit de leerlingen en de leerkrachten die specifiek voor de groep zijn worden op de webpagina 
van de school geplaatst. Wanneer er nieuws is, ontvangt u van de leerkracht hierover een mail. Deze groep- specifieke 
informatie zal ook in de week voor of na het verschijnen van dit berichtje worden gegeven. 

Kermis op school.  
Ook dit jaar organiseren de kinderen van groep 7/8 weer een gezellige kermis op school.   
Dit jaar is de kermis op vrijdagochtend 27 september. Om 10.00 uur gaan alle kinderen buitenspelen en dan toveren 
de kinderen van groep 7/8 de school om tot een heuse kermis.  
De kinderen hebben allerlei leuke activiteiten bedacht, die ze zelf ook begeleiden. De kinderen kunnen onder andere: 
blikgooien, schminken, waarzeggen, boksen, pijltjes gooien, penalty schieten en natuurlijk mag het spookhuis niet 
ontbreken.   
In alle klaslokalen en op het schoolplein is er van alles te  doen. De kinderen van groep 1 t/m 6 krijgen een 
strippenkaart. Ze mogen zelf door en rond de school lopen en meedoen aan de spelletjes.   
De ouderraad zorgt weer voor een hapje en een drankje voor de kinderen.  
Alle ouders zijn van harte welkom om te komen kijken op onze kermis vanaf 11.30 uur.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mad science. 

 

 

 

 

 

 

Privacy voorkeuren schooljaar 2019-2020. 
Vandaag heeft uw zoon/dochter weer een formulier ontvangen waarop u uw privacy voorkeuren voor dit schooljaar 
kunt aangeven. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en uiterlijk op de informatieavond weer bij ons in te leveren. 
Toelichting: 

▪ Beeldmateriaal nieuwsbrief: het gaat hier om af en toe een foto van een activiteit. De nieuwsbrief wordt 
verzonden naar alle ouders en geplaatst op onze website als PDF bestand. 

▪ Beeldmateriaal Parro: wij gebruiken geen Parro app. U hoeft hier dus NIETS in te vullen. 
▪ Beeldmateriaal schoolgids: het gaat hierom enkele foto’s van activiteiten of klassensituaties om andere 

ouders een beeld te geven van onze school. 
▪ Beeldmateriaal social media: wij gebruiken voor school geen social media. U hoeft hier NIETS in te vullen. 
▪ Beeldmateriaal website: het gaat hier om foto’s van activiteiten en klassensituaties voor de slideshow op de 

homepage en foto’s van klassensituaties op de groepspagina. 
▪ Deelname aan onderzoeken: u hoeft hier NIETS in te vullen. Wanneer wij meedoen met een onderzoek, dan 

zullen wij de betreffende ouders van de onderzoeksgroep op dat moment specifiek om toestemming te 
vragen. Op die wijze kunnen wij ouders beter informeren over de inhoud van het onderzoek en wat dit 
betekent voor uw kind(eren) / uzelf. 

 
 

Mad science. 
Vandaag, vrijdag 30-08-2019, hebben alle kinderen in de ochtend een 
voorstelling gezien van de Mad Science professor. Wonderlijke trucjes, 
chemische reacties en indrukwekkende wetenschap in een half uur.  
Na deze leuke & leerzame sensatie kunnen de leerlingen van groep 3-8 zich 

inschrijven voor een naschoolse wetenschap en techniek cursus. Dit jaar gaat 

de cursus over Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke 

week een ander thema centraal, met lessen over licht en geluid, magnetisme, 

scheikunde en optische illusies. De kinderen van groep 3-8 hebben vandaag 

een flyer met meer informatie meegekregen.  

 

Oortjes voor het onderwijs met digitale middelen. 
Afgelopen schooljaar zijn de Chromebooks geïntroduceerd in de groepen 4-8. 
Deze worden ook dit jaar weer ingezet  om leerstof te verweken (oefenen) en 
andere onderwijskundige activiteiten. 
Bij de meeste programma’s is geluid nodig en is het daarom fijn dat ieder kind 
oordopjes gebruikt om zo alleen het geluid van zijn/haar eigen Chromebook te 
horen. 
Afgelopen jaar mochten kinderen oordopjes of een koptelefoon zelf mee naar 
school nemen. Dit jaar hebben wij gekozen voor een andere opzet. Alle kinderen 
van groep 4-8 krijgen aan het begin van dit schooljaar een set met oordopjes in 
een doosje. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik, bewaren en 
heel houden van deze oordopjes. Wanneer deze kapot gaan of kwijtraken door 
eigen toedoen, dan kan voor €1,= een nieuw setje worden gekocht bij de meester 
of juf. Het meenemen van een eigen koptelefoon is, zonder overleg met de 
leerkracht, niet meer de bedoeling. 

 
 

Kalender 
03-09-2019 Algemene informatieavond groep 4-8 (19.00-20.30 uur). 
09-09-2019 Algemene informatieavond groep 1-3 (19.30-20.30 uur). 
16-09-2019 Start gespreksplanner. 
 
 

 


