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Start schooljaar
Inmiddels hebben we de eerste schoolweek erop zitten.
Een schooljaar waarin we echt goed zijn gestart. Heerlijk om alle kinderen weer
op school te hebben en te werken met redelijk normale schooltijden.
De startgesprekken zijn vanaf komende week gepland. Een oudergesprek niet
direct over resultaten maar juist over uw kind in zijn geheel. Doel van de gesprekken is dat ouders de
kans krijgen om samen met de leerkracht het totale kind te bespreken.
Waar gaan leerkracht en ouder samen dit schooljaar voor?! “Een kind is tenslotte veel meer dan alleen
een punt of een Cito score”!
In maart zijn de volgende 10- minutengesprekken gepland. Hierbij zal het Cito leerlingvolgsysteem
een rol hebben. Daarnaast hebben we ook dit schooljaar een derde ronde gesprekken. We vinden het
belangrijk om samen het schooljaar af te sluiten en te kijken of doelen zijn behaald. Mocht u vragen
hebben, kunt u natuurlijk altijd een gesprek plannen met de groepsleerkracht. Mocht u zich nog niet
hebben ingeschreven doe dit dan spoedig daar de gesprekken vanaf de komende week al starten. De
vragen op het formulier dat u reeds heeft ontvangen zijn gesprekonderwerpen bij dit gesprek. Alvast
hele fijne gesprekken gewenst met de nieuwe leerkracht.

Wijzigen contactgegevens/ ISY code
Mochten er in de vakantie wijzigingen hebben plaatsgevonden in de persoonlijke
contactgegevens dan kunt u deze doorgeven aan Koen Kerkvliet. Hij houdt de
gegevens up to date in ons administratiesysteem. Wijzigingen mailen naar:
koen.kerkvliet@movare.nl Ook kunt u bij hem terecht als u vragen heeft over Isy.

Vrij i.v.m. studiemiddag dinsdag 1 september
Dinsdagmiddag 1 september hebben alle leerlingen vrij i.v.m. een studiemiddag. De school is dan om
12.00 uur uit voor alle leerlingen. (11.55 uur en 12.05 uur) Vrijdag 21 augustus hebben alle
leerkrachten al een studiedag gehad om de planning van de thema’s bij 4 x Wijzer te maken.
(aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) We zullen u als ouder blijven informeren over ontwikkelingen
op dit gebied.
Zeker met de huidige Coronamaatregelen en de wet op privacy is dit niet altijd gemakkelijk. U gaat
vast en zeker van de kinderen of van ons horen aan welke thema’s er wordt gewerkt.
Dinsdagmiddag 1 september gaan we aan de slag met Pierre Wolters onderwijsbureau. We krijgen dit
schooljaar nascholing om steeds meer vanuit leerlijnen te gaan werken en daarmee de ontwikkeling
van het kind te volgen. Dit heeft consequenties in ons aanbod vanuit het digikeuzebord, Veilig Leren
Lezen en Snappet,

Algemene groepsinformatie
Elk kind ontvangt spoedig van de leerkracht algemene groepsformatie, zodat u als ouder op de hoogte
bent van groep specifieke zaken. We kiezen als school bewust voor individuele startgesprekken en
geen algemene informatieavonden. Vanuit Corona is dit tevens ook onmogelijk nu. Mocht u vragen
hebben dan kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek. Wellicht is er ook al
ruimte om een vraag n.a.v. de algemene groepsformatie te stellen bij de welkomgesprekken.

Invulling leerkrachten
Na de vakantie zijn wij op volle kracht gestart met het hele team. Dat is superfijn!! ; laten we vooral
hopen dat iedereen gezond blijft. Ook alle zwangerschapsverloven en ouderschapsverloven van
leerkrachten zijn voor het gehele jaar ingevuld met vervangers waarvan betrokken ouders reeds kennis
hebben genomen.
Met angst kijken we uit naar de griepgolf en de ontwikkeling rondom Corona. Zeker als er collegae
getest moeten worden zijn ze niet inzetbaar. Er zijn binnen geheel Movare maar weinig vervangers
beschikbaar. Vanuit het feit dat we een hele grote school zijn met veel personeel lukt het ons meestal
om te schakelen naar mensen die op een dag ambulante taken hebben. Dit willen we eigenlijk liever
niet, daar ook deze taken belangrijk zijn voor ons onderwijs en dan blijven liggen. We zullen zien
hoever we steeds met de invulling gaan komen en hopelijk kunnen we voorkomen dat groepen naar
huis worden gestuurd vanwege gebrek aan leerkrachten.

Parkeren rondom school
Het parkeren rondom school of het brengen van kinderen naar de school verloopt over het
algemeen goed. Houd u aan de verkeersafspraken die er gelden. We zien soms echter ook
ouders die parkeren op de taxiplaats of op het kruis voor school. Dit is niet de bedoeling
daar hier kinderen worden afgezet vanuit andere scholen of voorschoolse opvang. Er zijn controles op
ongeplande momenten door parkeerwachters of politie in burger waarbij kentekens worden genoteerd.
Er wordt dan met u contact opgenomen en verbalisering volgt. Denk svp aan de veiligheid van onze
kinderen. Bij drukte is de parkeerplaats onder de Jumbo een aantrekkelijke plaats om te parkeren. Op
de hellingbaan is hier bewust een jaar geleden ook een voetgangersstrook aangelegd door de
gemeente. U loopt vanuit de parkeergarage vrijwel zo de speelplaats op.
Maak hier dus svp gebruik van. Ook ideaal bij regenachtig weer

De gezonde basisschool van de toekomst






.
We hebben een nieuwe coördinator van de Gezonde basisschool nadat Joyce Janssen andere
taken binnen school heeft gekregen. Voor vragen m.b.t. GBT kunt u contact opnemen met
Nicole Loermans. Juf Nicole is aanwezig op maandag t/m donderdag.
nicole.loermans@movare.nl
Groep 6 zal dit schooljaar structureel ondersteunen in een project samen met d’r Calshof en
hier samen met ouderen lunchen. Ze helpen en ondersteunen daarbij ouderen en spelen
eventueel een spelletje.
U heeft een bericht ontvangen van juf Nicole mbt aanmelden overblijven, aanschaf lunchbox
etc, betaling overblijfvergoeding. Indien u vragen heeft over betaling of andere zaken m.b.t. de
Gezonde school kunt u zich melden bij juf Nicole via nicole.loermans@movare.nl
We zijn goed gestart en het is fijn dat de kinderen weer een lange pauze hebben met sport- en
spelactiviteiten. Veel samenwerken en spelen met de andere kinderen doet iets met de
positieve sfeer in de groep. Ook dit jaar hebben we 8 vaste pedagogisch medewerkers die de
activiteiten verzorgen. Vanaf maandag 7 september start de lunch dan weer en zijn we
volledig op koers met de uitvoering van GBT zoals voor Corona.

Koffie uurtje ouders kleuters
Maandagavond 14 september is het eerste koffie uurtje voor ouders van kinderen in groep 1 en 2.
Omdat zeker kleuters niet altijd heel veel vertellen wat ze zoal op school doen, organiseren we voor
ouders van kinderen in groep 1 en 2 een koffie-uurtje. We bespreken dan vaker
een thema waaraan wordt gewerkt en aan welke werkjes we op school werken.
Ook hebben ouders de kans om vragen te stellen. De wens van ouders was om het
koffie-uurtje eens op een avond te organiseren. Deze avond organiseren we mede
in samenwerking met de peuteropvang. Juf Kim en/of juf Anja zullen u ontvangen
en er samen met u onder het genot van een kop koffie een gezellige en
informatieve bijeenkomst van maken. We hopen op uw komst en treffen ons dan
in het souterrain van het gebouw op maandagavond van 19.30 uur t/m omstreeks
20.30 uur.
Zorg dat u er dus bij bent. Thema zal zijn de start van het schooljaar en manier van werken in de klas.
Een uitnodiging volgt nog via Isy.

Ontwikkelingen binnen het onderwijs
Dit schooljaar werken wij concreet aan een aantal aspecten om ons onderwijs te
verbeteren.
- We werken vanaf groep 4 met Snappet. Snappet is een digitaal
verwerkingssysteem; niet meer dan een middel. Wel zorgt dit ervoor dat
kinderen meer en beter op maat kunnen werken aan verwerkingsstof
die bij hun past. Instructie van leerkrachten is en blijft dus essentieel!
Dit schooljaar onderzoeken we de mogelijkheid om minder vanuit de
methode te werken maar steeds meer vanuit de leerlijn.
- Ook komend jaar blijven we werken aan onze instructie gericht op
differentiatie op niveau. Directie, intern begeleiders en leerkrachten
gaan bij elkaar in de klas kijken om de instructie te verbeteren. We
doen dit met een kijkwijzer.
- Afgelopen vrijdag 21 augustus heeft het team een studiedag gehad
over 4x Wijzer. Hierin zijn de thema’s gepland en hebben leerkrachten een start gemaakt met
de uitwerking.

Schoolgids / schoolplan
Op de website van school vindt u onze schoolgids en ons schoolplan. Ook de jaarlijkse infogids staat
op onze website met alle informatie die voor u als ouder belangrijk is. Ook bij Vensters PO kunt u
belangrijke informatie vinden van onze school. Daarnaast heeft u van de leerkracht specifieke
groepsinformatie ontvangen en ook een jaarkalender.

Schrijfonderwijs
De motorische ontwikkeling van kinderen is heel belangrijk. Naast het gebruik van
Snappet als digitale verwerkingsmogelijkheid geven we natuurlijk ook aandacht
aan schrijfonderwijs. Dit vanuit taalopdrachten maar ook het vak Schrijven vanuit
de methode Pennestreken. Kinderen in groep 3 en begin groep 4 schrijven met een
potlood. Halverwege groep 4 gaan alle kinderen werken met een vulpen van school. Hierin hebben we
uitgebreid onderzoek gedaan en ons laten adviseren door een ergotherapeut. De kinderen schrijven met
de vulpen die ze hebben t/m groep 8. Indien de vulpen kapot is, worden ouders verzocht een nieuwe
vulpen aan te schaffen via school voor € 3,00 per vulpen. De vullingen krijgen de kinderen vanuit
school.

Hoofdluis
Direct na de vakantie heeft er weer de hoofdluiscontrole
plaatsgevonden.. Er is geen hoofdluis geconstateerd; dat is een hele
mooie start met zoveel kinderen aan het begin van een schooljaar. Toch
is het goed om uw kind zeker dadelijk in het najaar ook zelf regelmatig
te controleren. Heeft uw kind neten of hoofdluis is behandeling
noodzakelijk en vragen wij u om de leerkracht te informeren. Indien u twijfelt kunt u ook altijd advies
inwinnen. Sommige ouders gebruiken een middeltje verkrijgbaar bij de drogist om de hoofdluis te
bestrijden. Het RIVM adviseert echter kammen, kammen en nog eens kammen. Dit het liefst met een
speciale luizenkam waarmee u neten en / of hoofdluis verwijdert. Dagelijks uw kind controleren en
goed kammen is dan essentieel om de hoofdluis goed te verwijderen. Op de website van het RIVM
vindt u alle informatie over hoofdluis. Als school hebben wij contact hierover met de GGD. Daar waar
nodig ondersteunt de GGD eventueel een gezin in het geven van tips. Hoofdluis is niet vies; wel soms
lastig door de jeuk. Hoofdluis springt niet en is alleen overdraagbaar via fysiek contact. Voor verdere
informatie kunt u terecht op de site van het RIVM.
https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-hoofdluis

Wet op privacy
Via Isy (menubalk links) kunt u als ouder de toestemmingsverklaring invullen.
Indien u dit reeds vorig jaar heeft gedaan is dit oké. U hoeft dus niet elk jaar
opnieuw deze toestemmingsverklaringen aan te leveren. U heeft wel het recht
om hier zelf aanpassingen in te doen. Voor kinderen die zijn gestart in groep 1
en voor alle zij-instromers is het van belang dat u deze gegevens invult. Vanuit de wet op privacy zijn
wij verplicht u toestemming te vragen om akkoord te gaan met bijvoorbeeld gegevensverstrekking. U
kunt hierbij denken aan het feit of uw kind op de groepsfoto van school mag, boeken kan lenen van de
bibliotheek.
LET OP: Ouders moeten hun kind ook schriftelijk aanmelden voor het overblijven. Wij vragen
u dit kenbaar te maken via de toestemmingsverklaring in Isy en daarmee meteen kiest voor de
wijze van betaling (eenmalig / maandelijks) U ontvangt daarmee ook via het mailadres dat van
u bekend is bij school (mailadres gekoppeld aan Isy) het betalingsverzoek.

Reminder / data
- maandag 31 augustus t/m vrijdag 11 september startgesprekken met ouders
- dinsdagmiddag 1 september studiemiddag ; school uit om 12.00 uur.
- maandag 14 september koffieuurtje kleuters
- vrijdag 18 september ; eerste bijeenkomst leerlingenraad gr 3 t/m groep 8
- dinsdag 29 september MR vergadering
- dinsdag 29 september ‘tandverzorging’ voor kinderen die zich hiervoor
hebben opgegeven.
- woensdag 30 september start kinderboekenweek.

Bijdrage vrijwillige ouderraadbijdrage
De ouderraad gaat ook dit jaar weer aan de slag met het organiseren van vele leuke activiteiten voor de
kinderen. Vorig jaar is een aantal activiteiten niet door kunnen gaan vanwege Corona en de tijdelijke
sluiting van scholen. U ontvangt spoedig informatie van de ouderraad hoe om te gaan met de
vrijwillige ouderraadbijdrage mede in relatie tot Corona en de doorgang van activiteiten.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Dit schooljaar zijn we gestart met drie kleine groepen 1; erg fijn voor startende kleuters. In de
loop van het schooljaar zullen nieuwe kinderen instromen in de drie groepen 1. Ondanks dat
nieuwe startende leerlingen niet met de ouders de school in mochten is dit heel goed verlopen
op de eerste schooldag. Heel erg knap van alle nieuwe kinderen! Ze hebben het echt super
gedaan. Door de Corona maatregelen hebben we bij sommige kinderen de aanmelding zelfs
telefonisch of via Teams moeten doen. Laat duidelijk zijn dat we als school niets liever willen
dan toegankelijk te zijn zodat we een warme start kunnen creëren voor elk kind.
Ouders die nog geen aanmeldgesprek in school hebben gehad en dat wel nog fijn vinden
kunnen dit alsnog plannen. Gelukkig mogen we op afspraak en na triage wel weer afspraken
met ouders maken. Stuur dan even een mail naar anja.bladt@movare.nl
Ook andere nieuwe aanmeldingen of broertjes en zusjes die dit schooljaar op de basisschool
starten wil ik vragen contact op te nemen met juf Anja via anja.bladt@movare.nl of even naar
school te bellen en een afspraak te plannen voor een kennismakings- ,aanmeldgesprek. We
kunnen dan iets vertellen over de visie en werkwijze van de school. Gelukkig is het weer
mogelijk om de school te laten zien als we weer volledig in bedrijf zijn.
Er staan al weer de nodige aanmeldingen op voor het komend jaar dus wacht niet en plan uw
gesprek.
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