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Start schooljaar 
Maandag 29 augustus starten we weer! De leerkrachten zijn deze 
week al op school geweest, alles is weer schoon en netjes. De tafels 
staan klaar en de eerste werkboeken zijn al van naam voorzien en 
klaar om in te gaan werken. We hebben er weer zin in!  
 
Op de eerste schooldag worden de kinderen in hun nieuwe groep 
verwacht. Voor de ouders is er koffie en thee in de hal, bij mooi weer 
buiten, direct om 8.30 uur. U bent van harte welkom! 
 

Inloop en start schooldag 
   De inloop voor alle groepen is tussen 8.20 en 8.30 uur. Kort voor 8.30 uur vragen 

we de ouders om afscheid te nemen, zodat we om 8.30 uur echt kunnen 
beginnen. Heeft u een mededeling voor de leerkracht dan is daar kort de 
gelegenheid voor tussen 8.20 en 8.25 uur. Is er meer tijd nodig dan willen we 
u vragen om voor de middag een afspraak te maken.  
Tijdens de eerste schoolweek kunt u uw kind(eren) naar binnen brengen. 
Vanaf de tweede week willen we vragen dit niet iedere dag meer te doen, 

maar een of twee ochtenden uit te kiezen. Vanaf de tweede week verwachten 
we dat de kinderen van groep 5 t/m 8 zelfstandig naar binnen komen, behalve 

wanneer er bijzonderheden zijn die even gemeld moeten worden.  
 

Gesprekken met ouders 
 
Informatieavond 
Op dinsdag 6 september vindt de informatieavond plaats. Deze is voor alle ouders van alle groepen, 
tussen 19.00 en 21.30 uur. Aanstaande dinsdag hebben we hierover een teamoverleg en zullen we u 
direct daarna informeren over de organisatie en exacte tijden. Houdt u 6 september vast vrij? We 
waarderen het erg wanneer alle ouders, of tenminste een van de ouders, hierbij aanwezig kan zijn.  
We vinden dat fijn, omdat dit de gelegenheid is om met de leerkracht kennis te maken, u te laten weten 
wat er gedurende het schooljaar gedaan en geleerd wordt, hoe we willen werken met de kinderen, wat 
we van hen verwachten en het is een mooie gelegenheid om als ouders met elkaar kennis te maken.  
 
Startgesprek 
In week 3 en 4 van het schooljaar vinden de startgesprekken 
plaats. Deze gesprekken zijn in plaats van de gesprekken in 
november. Bij dit startgesprek, ook wel “omgekeerd” oudergesprek 
genoemd, staat de informatie van het kind en de ouder centraal. 
Als school zijn wij nieuwsgierig hoe u als ouder uw kind ziet en 
wat uw kind belangrijk vindt om aan ons te vertellen. Het gesprek 
heeft vooral een informatief en informeel karakter. Uw kind is bij 
dit gesprek aanwezig, kan zo deelnemen aan het gesprek en ervaren dat we een gezamenlijk doel 
hebben als ouders en leerkrachten namelijk:  
Het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.  
Het is belangrijk voor de motivatie en inzet van een kind om dit te ervaren, dus we verwachten alle 
kinderen met één of beide ouders. 
Daarnaast blijft het mogelijk om ook zonder uw kind een afspraak te maken met de leerkracht. 
 



Vanaf maandagmiddag 5 september 15.00 uur kunnen de gesprekken in Parro worden ingepland voor 
gezinnen met meerdere kinderen en vanaf dinsdagmiddag 6 september voor de overige gezinnen. 
 
Oudergesprekken 
In februari en in juni vinden ook gesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt u op de hoogte 
gehouden van de ontwikkeling van uw kind, zowel cognitief als het welbevinden. De kinderen kunnen 
hierbij ook aanwezig zijn. 
 
Tussentijds afspreken 
Vanzelfsprekend kunt u of de leerkracht altijd tussentijds een afspraak maken. Al gaat het maar om een 
kleinigheid, aarzel dan toch niet. Een goede verstandhouding tussen ouders en school vinden we 
belangrijk en is in het belang van uw kind. 
 

Parro 
Parro kan weer gebruikt worden. Aan de nieuwe ouders is een uitnodigingsmail gestuurd om 
Parro te activeren. Heeft u vragen over Parro of lukt het activeren niet, neemt u dan contact  
op met de leerkracht. 

  

Gymlessen 
Op dinsdagmiddag vinden de gymlessen plaats voor de 
kinderen van groep 3 t/m 8. De lessen vinden plaats op 
de Fabritiusschool en worden gegeven door Niek 
Vreeken. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen dinsdag 
hun gymkleding bij zich hebben inclusief schoenen. In 
verband met de veiligheid mogen kinderen zonder 
gymschoenen niet meedoen met de les. Het kan zijn 
dat de kinderen van groep 7/8 iets later (5, max 10 
minuten) terug zijn op school.  
 
De kleuters gymmen in de speelzaal. Zij hebben ook gymschoentjes nodig. De gymlessen vinden in 
ieder geval 3 keer per week plaats, maar bij slecht weer kan er ook een les op andere dagen gegeven 
worden. 
 

Schooljudo 
Op woensdag 7 september starten we met de lessen Schooljudo. Dit 
past bij het onderdeel Welbevinden van de Gezonde School. Deze 
lessen worden verzorgd door een Entertrainer (zo wordt een 
judoleraar van Schooljudo genoemd). De Entertrainer leert de 
kinderen en de leerkrachten over de Schooljudo-waarden: 
vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, 
discipline en plezier. Plezier is de katalysator en het FUNdament van 

alle andere waarden. Met echte judomatten en complete Schooljudo-pakken wordt de speelzaal de 
komende zes woensdagen omgetoverd tot een dojo.   
Ook in de klassen wordt er gewerkt aan de Schooljudo-waarden. De leerkrachten hebben eerder al 
een waardenworkshop gehad. In de klas wordt gebruik gemaakt van de ‘interactieve waardenposters’. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. Hierin staan leuke beweeglessen, 
praatplaten en filmfragmenten van Disneyfilms die ervoor zorgen dat de waarden tot leven komen in de 
klas en op het schoolplein.  
Meer info is te vinden op www.schooljudo.nl.  
 
 
 



Agenda 
29 augustus: start schooljaar en koffieochtend 8.30 uur 
Eerste weken: Gouden weken met veel aandacht voor 
groepsvorming, welbevinden en hoe we willen leren 
 
5 september: start IPC projecten  

- Groep 1/2 Zo spelen wij 

- Groep 3 t/m 8 ICT en computers 

6 september: Informatieavond voor alle groepen 
7 september: Start Schooljudo 
Schoolweek 3 en 4 startgesprekken met kind en ouder(s) 
14 september: groep 3/4 naar Techspace 
15 september: groep 5/6 naar Techspace 
16 september: groep 7/8 naar Techspace 
19 september: start IPC projecten 

- Groep 1/2 Speuren en verzamelen 

- Groep 3/4 Ik leef 

- Groep 5/6 Dinosaurussen 

- Groep 7/8 Het milieu 

5 oktober: Meet & Greet over de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs voor 
ouders van de kinderen in groep 7 en 8 
 

Weet u dat…. 
* er na de heerlijke picknick op de laatste schooldag nog veel bakjes, borden en schalen zijn blijven 
liggen, ze liggen in het atelier 
* vanaf de tweede schoolweek we weer schoolfruit krijgen 
* de school niet aansprakelijk is voor het verlies of beschadiging van 
persoonlijke eigendommen 
* stepjes en fietsen in de fietsenrekken geplaatst moeten worden 
* de tekeningen van de nieuwbouw ter inzage op school liggen 
* er helaas in deze zomervakantie geen nieuwe informatie is t.a.v. de 
nieuwbouw, tijdelijke locatie en dergelijke 
* berichten over afwezigheid van uw kind telefonisch doorgegeven kunnen worden tussen 8.00 en 8.15 
uur. Mocht er niet opgenomen worden dan kunt u een voicemailbericht inspreken. Het is ook mogelijk 
om dit persoonlijk aan de leerkracht te melden wanneer u op school bent of u kunt een Parrobericht te 
sturen. 
 
 


