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Start schooljaar 2017-2018
Beste allemaal,
We hopen dat jullie een hele fijne vakantie hebben
gehad en dat jullie net als wij al weer zin hebben
in het nieuwe schooljaar!
We starten zoals eerder vermeld met drie basisgroepen:
Groep 1/2 juf Anneke (ma/di/woe) en juf Mariëlle (do/vrij)
Groep 3/4 juf Mariska (ma/di/woe), juf Karin (do/vrij) en juf Tamara (alle ochtenden)
Groep 5/6/7/8 juf Desirée (alle ochtenden), juf Mariëlle (ma/woe), meester Rogier (ma/
di/do/vrij) en meester Rolf (di/woe/do/vrij)
In alle drie de groepen zullen gedurende het schooljaar diverse stagiaires aanwezig zijn.
Zij zullen zich te zijner tijd aan u voorstellen. Eén stagiaire kent u wellicht al van afgelopen jaar uit groep 1/2 : juf Evie. Zij zal direct in de komende periode zowel in groep 3/4
als in groep 1/2 stagelopen.
Daarnaast zijn er de vertrouwde gezichten:
Juf Marian (intern begeleider) is er doorgaans op de donderdag en af en toe op dinsdag. U
kunt altijd bij haar terecht met uw vragen.
Meester Rob (remedial teacher) werkt van 10:00 uur—14:00 uur op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag. U kunt bij hem terecht met al uw vragen over o.a. het communicatiesysteem en de Nieuwsbrief.
Meester Kees (conciërge) werkt om de week op woensdag en elke donderdag en vrijdag.
Juf Nathalie (directeur) werkt op dinsdag, woensdag en donderdag. U bent altijd welkom
om binnen te lopen. Bij afwezigheid kunt u mailen voor een afspraak.

Agenda:
Maandag 21 augustus:
Vrijdag 25 augustus:
Tweede en derde schoolweek:
Dinsdag 12 september:

Eerste schooldag!
De volgende nieuwsbrief komt mee.
Kennismakingsgesprekken.
Studiedag. De leerlingen zijn dan vrij.

Lesrooster
Het lesrooster is komend schooljaar hetzelfde als de afgelopen jaren, op de woensdag na.
Dan gaan alle leerlingen in plaats van om 12:15 uur om 12:30 uur naar huis.
’s Ochtends zijn alle leerlingen vanaf 8:20 welkom op het schoolplein.
De leerlingen van groep 1 en 2 mogen om 8:20 uur met hun ouders/verzorgers naar binnen via de hoofdingang. Om 8:25 uur
gaat vervolgens de eerste bel, waarna alle groepen 3 t/m 8 op
het schoolplein in de rij gaan staan en vanaf daar opgehaald
worden door hun leerkracht en naar binnen gaan.
De groepen 5 t/m 8 gaan als eerste naar binnen en vervolgens
de groepen 3 en 4, zodat zij rustig hun jassen kunnen ophangen
en tassen kunnen leegmaken. Onze lessen starten direct om
8:30 uur, dus wilt u voor die tijd afscheid nemen?

Het nieuwe hek
Vanaf nu willen we u vragen om ‘ons nieuwe hek’ te gebruiken, zodat ons ‘oude hek’ gebruikt kan worden door de Dolfijn. Daardoor kunnen de jonge kinderen en hun ouders rustig en veilig bij de Dolfijn naar binnen en hebben wij goed zicht op onze leerlingen.

Gymles
Ook de dagen waarop gymles wordt gegeven zijn onveranderd: elke maandag en donderdag voor de groepen 3 t/m 8.
Wilt u uw kind op die dagen gymkleren (shirt en korte broek
of een gympakje) en schoenen meegeven?
Groep 3/4 gymt van 14:15 tot 15:00 uur. Wilt u indien mogelijk uw kind bij de gymzaal ophalen en helpen met aankleden? Eventuele broers/zussen kunnen in hun eigen groep
wachten tot u klaar bent.
Aankomende maandag vervallen de gymlessen. Donderdag
24 augustus starten de eerste gymlessen.
Leerlingen van groep 1/2 gymmen meermalen per week. Zij gymmen in hun ondergoed.
Wilt u zorgen voor gymschoenen met op beide schoenen de naam erop? Ze krijgen een tas
op school, waarin de gymschoenen het hele jaar op school bewaard blijven.

Pauze
Nu het nieuwe schoolplein nagenoeg klaar is, hebben we een
nieuw definitief pauzerooster voor de groepen 3 t/m 8. Elke dag
spelen ze op het plein van 10:20 tot 10:35 uur. Daarvoor hebben
ze tijd om te eten en drinken. Wilt u zorgen voor een beker
(=milieubewust!!) of pakje drinken en een klein, liefst gezond
hapje? Net als afgelopen jaar is het op woensdag Gruitdag. Dan
zien we graag alleen fruit of groente in de pauze!!

Bovenbouw
Zoals bekend starten we in de bovenbouw met een heel nieuw onderwijsconcept. Alle
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 starten dagelijks op het leerplein, wat inmiddels al
grotendeels is ingericht door de bovenbouwleerkrachten. Er is een rekenhoek vol rekenmaterialen, een leeshoek met een grote bibliotheek, een taal/spellinghoek en een portfoliohoek, waar elke leerling elke week een portfoliogesprek heeft met zijn/haar mentor.
De mentoren zijn voor de vakantie aan u gemaild.
Alle leerkrachten gaan zich specialiseren op één vak en zullen op dat vakgebied aan alle
bovenbouwleerlingen les geven. Zo hebben bijvoorbeeld alle leerlingen spellingles van juf
Mariëlle. Alle instructies vinden plaats in kleine niveaugroepen in het ‘instructielokaal’.
Het schema met alle instructies erop zal de komende weken een belangrijke leidraad vormen, zodat iedereen er vertrouwd aan raakt. Graag betrekken we ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij ons nieuwe onderwijsconcept, dus komende week ontvangt u een uitnodiging om mee te kijken op het leerplein en voor een informatiebijeenkomst. Uiteraard
bent u tussentijds altijd welkom om uw ideeën en vragen met ons te delen.

Kennismakingsgesprekken
In de tweede en derde schoolweek (week 35 en 36) staan de
kennismakingsgesprekken gepland. Net als afgelopen jaren
zijn dat gesprekken met de leerlingen erbij. U krijgt komende week de uitnodiging en het bijbehorende ‘Dit ben ikblad’. Wilt u dat kopieerblad samen met uw kind(eren) invullen en meenemen naar het kennismakingsgesprek?
Na het gesprek zullen we het blad opnemen in het portfolio.

Traktaties
De meeste kinderen willen dolgraag trakteren als ze jarig zijn. Dat vinden we als school
natuurlijk super! Aankomend schooljaar starten we echter met een grote bovenbouwgroep van 51 leerlingen. Na goed overleg lijkt het ons het leukst als alle leerlingen een
traktatie krijgen, maar we willen u vragen het gezien het grote leerlingaantal vooral klein
te houden. U kunt denken aan een stukje fruit, rozijntjes, een klein koekje of bijvoorbeeld een stukje kaas.
Voor de hele school geldt dat we gezonde, kleine traktaties heel erg waarderen! Mocht u inspiratie nodig hebben, dan helpen we u graag!
Voor uw kind(eren) is het van belang om op hun
verjaardag in het middelpunt te staan. Om te
voorkomen dat er meerdere verjaardagen op
dezelfde dag gevierd worden, verzoeken we u
om vooraf het traktatiemoment af te stemmen
met de leerkracht.

Huiswerk woordenschat groep 5 t/m 8
Elke dinsdagmiddag krijgen de leerlingen woordenschatles,
waarbij 10 nieuwe woorden worden aangeboden. Deze 10 woorden, inclusief betekenis gaan vervolgens mee naar huis om te
oefenen. De dinsdag erna volgt een toets over de betekenis van
de 10 woorden en worden er weer 10 nieuwe woorden meegegeven. Na 4 weken krijgen de leerlingen de 40 tot dan toe aangeboden woorden mee om te herhalen, waarna ze een toets over
die 40 woorden krijgen.
Er is dus elke dinsdagmiddag een woordenschattoets! We zouden
het heel fijn vinden als u uw kind(eren) thuis wilt helpen met
het leren van de woordbetekenissen. Mocht het u niet lukken,
wilt u dat dan aan ons laten weten? Dan kunnen we samen kijken
naar een andere leermogelijkheid.

Gedragsregels
Elk schooljaar starten we in alle groepen met het aanbieden van gedragsregels, die in de
hele school gelden. Elke week staat er één centraal, zodat we schoolbreed hetzelfde gewenste gedrag bespreken, eigen maken en belonen. Het gaat erom dat we respect hebben voor elkaar en de omgeving, dat we elkaar positief aanspreken en naar elkaar luisteren, dat we rekening houden met verschillen en er gebruik van leren maken. Allemaal
gedrag wat past bij onze visie: Samen leren creëren.

We hopen samen een mooi, leerzaam schooljaar 2017/2018 te creëren!
Tot maandag!
Team Plantijn

