Nieuwsbrief 1

vrijdag 30 augustus 2019

Opening schooljaar
Vandaag zijn we het schooljaar gezamenlijk gestart met een toost, alle kinderen
en leerkrachten hebben met bubbels geproost op een leuk, leerzaam, gezellig en
fantastisch schooljaar!

Belangrijke data

Kalender op de website

30-8
4-9

Volgende week wordt de kalender op de website ingevuld. Onze excuses dat dit
aan de start van het schooljaar nog niet is gebeurd.

Juf Maudy
Hoi!
Ik ben Maudy Bergboer, ik ben 20 jaar oud en ik
woon in Nijverdal.
Vanaf september begin ik aan mijn laatste jaar van
de Katholieke Pabo in Zwolle. Mijn afstudeerstage
ga ik lopen in groep 5 samen met Juf Nienke. Op de
donderdag en vrijdag zal ik voor de groep staan.
Naast mijn studie werk ik nog bij de Coop in
Nijverdal en hou ik ervan om leuke dingen met
vrienden en familie te doen zoals dagjes weg of
gezellig naar de film. Ook vind ik het erg leuk om
naar concerten en festivals te gaan.
Ik heb ontzettend veel zin in dit jaar en ik hoop dat ik er een leuk en leerzaam
jaar van kan maken!

Juf Inge
Mijn naam is Inge Groot Zwaaftink. Ik ben
vijfentwintig jaar en woon in Zwolle.
Aankomende maanden sta ik maandag,
dinsdag en woensdag voor groep 8. Dit is ter
vervanging van Juf Kim. Naast dat ik voor de
klas sta, werk ik ook parttime bij een kledingboetiek in Zwolle. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om af te spreken met mijn vriendinnen. Ik
heb erg veel zin om te starten in groep 8!

Openingsviering
Donderdag 12 september van 10.45 tot 11.45 uur houden wij onze
openingsviering in het amfitheater ’t Lommerrijk. De kinderen zijn de komende
dagen aan het nadenken hoe zij zich aan de andere kinderen en belangstellenden
gaan voorstellen. Groep 7 organiseert en presenteert deze viering.
We kijken uit naar deze zeker weer vrolijke opening en hopen dat er ook dit jaar
weer veel belangstellenden kunnen komen kijken.
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AVG en toestemming
In het kader van de AVG hebben wij u middels een brief om toestemming gevraagd voor het mogen gebruiken van
onderstaande persoonsgegevens op school:
 foto’s, video’s in de schoolgids en schoolbrochure
 foto’s, video’s op de website van de school
 foto’s, video’s in de (digitale) nieuwsbrief
 foto’s, video’s op social-media account Facebook, twitter en Youtube
 foto’s, video’s die in een afgeschermde omgeving van klasbord (schoolapp) staan
 adresgegevens en telefoonnummers op de klassenlijst van uw kind
We willen u erop wijzen dat u deze toestemming te allen tijde kunt aanpassen. Mocht u dit wensen, dan kunt u dit
kenbaar maken via de leerkracht van uw kind.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en
video’s in de school. Wij plaatsen geen foto’s
waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.
We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
leerlingen.
Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn
met het maken van foto’s en video’s en het
plaatsen ervan op internet.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over
privacy en/of de bescherming van
persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij de
Coach Gegevensbescherming van onze school:
Edwin Buse, e.buse@mijnplein.nl.

Interactieve informatiemiddag/bijeenkomst:
Op woensdagmiddag 4 september van 15.00 – 17.00 uur vindt de jaarlijkse informatie/kennismakingsbijeenkomst
plaats. De kinderen geven de eigen ouder(s) informatie en een rondleiding in de klas. Zijn er meerdere broertjes of
zusjes dan gaan die samen met de ouder(s) de klassen rond. De kinderen blijven onder de verantwoordelijkheid van
de ouders. In de klas kunnen ook activiteiten worden gedaan. Belangrijke informatie over de groep wordt, vooraf
aan de ouders gemaild, de leerkrachten zijn in de groepen aanwezig om vragen te beantwoorden. De groepen 3 en 8
hebben een informatiemoment gepland omdat er veel nieuwe informatie is, hierin wordt op dat moment de
belangrijke informatie voor die groep gegeven. De informatie van groep 3 is van 15.00 tot 15.30 uur en de uitleg
voor groep 8 is van 16:30-17:00 uur.
Omdat er zoveel nieuw is voor m.n. nieuwe ouders van groep 1 is er voor deze ouders een aparte informatieavond
op maandag 9 september om 19.30 uur. Deze ouders hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen.

Schoolfotograaf
Maandag 23 september komt de schoolfotograaf langs op school om iedereen weer op de foto te zetten.

Verkeersbrigadiers
Klaar-Over-Je-Mee?
Met een prettige groep is afgelopen jaar het oversteken bij de Harmelinkstraat/Elskampweg en op de
Butzelaarstraat goed verlopen. Ze staan er zeker niet voor niets! Er is vaak drukte op de kruispunten, door
(vracht)auto’s en landbouwverkeer, juist op de momenten dat de school begint of uitgaat. Dan vallen die oranje
jassen goed op en kan er veilig worden overgestoken.
Wellicht is het een idee om ook te gaan Klaar-overen bij Kruispunt Mol (Wispelweg/Lemelerweg). Steeds meer
kinderen komen alleen uit de Borgwijk via dit kruispunt naar school.

Dus geef je op! De klaarovergroep is op zoek naar nieuwe mensen. Het zou mooi zijn als ouders rondom kruispunt
Mol zich opgeven voor deze groep. Ook doordat kinderen nu naar de bovenbouw gaan zoeken we nu nieuwe
brigadiers van onderbouw kinderen, die vrijdag 12.00uur voor hun rekening willen nemen.
Wat houdt het in?
-In een uurtje word je door de wijkagent opgeleid tot verkeersbrigadier. Hiervoor krijg je een bewijs en daarmee ben
je verzekerd mocht er iets gebeuren.
-In overleg met alle brigadiers maken we een rooster, waarin iedereen 1 of 2 momenten zich inroostert. Het kan ook
dat je flexibel bent, dat je liever niet ingeroosterd wilt worden maar reageert als een brigadier een keer niet kan.
-je wordt opgenomen in de appgroep waarin handig geruild kan worden.
Wil jij je een moment hiervoor inzetten?
Meld je dan bij Irene van der Vegte (06 44128561). Dan kan alles voor de zomervakantie nog geregeld worden en
starten we het nieuwe schooljaar weer veilig.

Gymrooster
We hebben nog een kleine aanpassing aangebracht in het gymrooster. We hebben er voor gekozen om op maandag
de groep 7 en 8 samen te laten gymmen. Inge mag nog niet alleen gym geven, maar samen met Niña kunnen zij wel
de gym aan groep 7 en 8 verzorgen.
Op woensdag hebben we ervoor gekozen dat groep 5 en 6 samen gaan gymmen en in de tweede helft ook groep 7
en 8. Hierdoor hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 elke week les van de vakleerkracht (Kristel Meijer).
Augustus t/m januari

Februari t/m juli

Dag

tijd

Groep

Leerkracht(en)

Groep

Leerkracht(en)

Maandag

08.45-09.30

7+8

Inge

8

Kim

09.30-10.15

3+4

Nadine + Ellen N

3+4

Nadine + Ellen N.

10.15-11.00

6

Rosalie

6

Rosalie

11.00-11.45

7

Niña

7

Niña

gym 12.30-13.15
zwemmen 12.0013.00

5*

Nienke

5*

Nienke

08.45-09.30

7

Kristel, Niña

2**

Kristel en Ineke

09.30-10.15

3

Kristel en Nadine/Ellen N.

3

10.15-11.00

5+6

5+6

11.00-11.45

4

Kristel, Nienke/Rosalie
Kristel, Nadine/ Ellen N.

Kristel, Nadine/Ellen N.
Kristel, Nienke/Rosalie

4

Kristel en Nadine/Ellen N

11.45-12.30

8

Kristel, Inge/Kim

7+8

Kristel, Kim

Woensdag

