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Wilt u een digitaal abonnement, mail naar directie.decaegh@skowf.nl

Agenda:
Wo. 5-9
Do. 6-9
Vr. 7-9
Ma. 10-9
Di. 11-9
Do. 13-9
Vr. 14-9
Ma. 17-9

Di. 18-9
Wo. 19-9

Hoofdluiscontrole.
Groep 4A zwemt
Groep 4B zwemt
19.30 u. informatieavond groep 8
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Groep 5A zwemt
Groep 6A zwemt
8.30 - 9.30: kijkuur groep 1-2
Start driedaagse groep 8
Informatieavond groep 3
8.30-9.30: kijkuur groep 1-2
Informatieavond groep 4 en groep 7
8.30 - 9.30: kijkuur groep 1-2
Informatieavond groep 5 en 6
Uitgave Caeghertje 2

Een nieuwe schooljaar.
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!
Welkom allemaal en in het bijzonder alle
kinderen, alle ouders en alle collega’s die dit
jaar voor het eerst in ons midden zijn. Fijn dat
iedereen weer aanwezig is op school.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ben
ik op school aanwezig. Op donderdag
(ochtend) heb ik met enige regelmaat overleg
buiten de deur. Als er vragen en / of
opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag van u.
Ik wens iedereen een goed en bovenal mooi
schooljaar!
Met vriendelijke groet, Paul Lakeman.
Het team van De
Caegh
wenst
iedereen een in alle
opzichten
goed
schooljaar!

Twee nieuwe ouder-contact-activiteiten
Afgelopen maandag was u in de gelegenheid
om een blik te werpen in de klas samen met
uw kind. Even kijken waar hij/zij zit. Daarnaast
was u in de gelegenheid om een
kennismakingsgesprek te houden met de
leerkracht. Dat hoeft natuurlijk niet iedereen
te doen. Het gaat om die ouders die het van
belang vinden om de specifieke situatie van
hun kind (en dat kan van alles zijn) even onder
vier ogen toe te lichten aan de leerkracht.
Uiteraard worden dossiers overgedragen,
maar soms is die mondelinge toelichting een
goede aanvulling.
Kijken in groep 1-2 (i.p.v. informatieavond),
informatieavonden groep 3 t/m 8
In dit Caeghertje wordt aangegeven wanneer
de informatieavonden zijn. Per groep ontvangt
u daarvoor een uitnodiging. Wij willen u
nadrukkelijk vragen daarbij aanwezig te zijn.
Ieder jaar is anders, ontwikkelingen gaan snel
en uw betrokkenheid tonen, is van groot
belang. Meld u aan; dat is voor onze
voorbereiding van belang. Van harte
aanbevolen!
Studiedag dinsdag 11 september.
Komende dinsdag hebben we een studiedag
op school; de kinderen zijn deze dag vrij.
Openingsviering
Afgelopen maandag is de openingsviering van
dit schooljaar gehouden. Deze viering stond in
het teken van TIJD. O
 ok de lessen godsdienst
en levensbeschouwing gaan hierover. Op de
website leest u meer informatie over dit
thema in de ouderbrief.

Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Op verzoek nogmaals het vakantierooster.
De vastgestelde vakanties voor het komende
schooljaar 2018-2019 zijn:
Zomer 2018:
t/m zo. 02-09-2018
Herfst :
ma. 22-10 t/m vr. 26-10.
Kerst:
ma. 24-12 t/m vr.4-1
Krokus
vr. 15-2 t/m ma 25-2
Meivakantie (o.a. Pasen) vr. 19-4 t/m vr. 3-5
Hemelvaart
do. 30-05, vr. 31-05
Pinksteren
ma. 10-6
Zomer 2019
ma. 15-07 t/m vr. 23-08

Vrije middagen: 21-12-2018 en 12-7-2019
De data van de studie(mid)dagen voor het
komende schooljaar:
Studiedagen zijn er op:
● Dinsdag 11 september 2018
● Vrijdag 19 oktober 2018
● Vrijdag 15 februari 2019
● Maandag 25 februari 2019
● Woensdag 19 juni 2019
Studiemiddagen zijn er op:
● Donderdag 8 november 2018
Juf Annemieke.
Beste ouders,
Wegens gezondheidsredenen heb ik besloten
te stoppen met mijn werkzaamheden als
leerkracht op De Caegh.
38 Jaar heb ik met heel veel plezier voor de
klas gestaan en heb ik alle klassen van groep
1 t/m 8 gehad, eerst als fulltimer en later als
parttimer. Ik kijk terug op hele mooie jaren
met veel mooie herinneringen. Ik wil u als
ouders bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen.
Hartelijke groet, Annemieke Beemster
Fietsen
De ruimte op school om
fietsen te stallen is
beperkt. Daarom geven wij
aan welke kinderen op de
fiets naar school mogen
komen:
De
kinderen
die
voorbij
kruising
Dorpsstraat/Dr. Lohmanstraat wonen of
voorbij de spoorweg; voor de kinderen die

wonen in de nieuwbouw van de Polderweijde
geldt dat als ze in de straten Groenhoven,
Vogelenzang, Zwaansvliet of Driemond wonen
ze met de fiets mogen komen. Mochten zich
bijzondere omstandigheden voordoen, dan
kunt u ontheffing aanvragen.
Gouden afspraken
Een
aantal
jaren
geleden hebben we
met
een
groep
kinderen
5
schoolregels afgesproken. In de klassen komen
ze terug, maar het is ook goed dat u als ouders
weet hoe wij met elkaar om willen gaan:
1. We hebben respect voor elkaar en
doen vriendelijk
2. Samen spelen, samen delen; zorg dat
iedereen mee kan doen
3. Er is er maar één die praat; je kijkt en
luistert naar die persoon
4. We zijn rustig op de trap en op de
gang
5. Als er problemen zijn, lossen we dit op
een goede manier op.
Schoolgids en jaarkalender 2018-2019
De schoolgids van dit schooljaar is terug te
vinden op de website. Er is uiteraard weer
heel wat aangepast: de vakanties, de
teamindeling en nog heel veel andere
lezenswaardige informatie.
De jaarkalender 2018-2019 staat ook op de
website. Handig om alvast e.e.a. in uw agenda
te noteren.
Jaarverslag en schoolontwikkelplan
Op diezelfde website staan ook het jaarverslag
over het afgelopen schooljaar en het
schoolontwikkelplan: waar gaat het team van
De Caegh het komende jaar aan werken? Over
deze plannen zullen wij u in de komende
Caeghertjes informeren.
Lezen met ouders
Aan de ouders die vorig jaar hebben gelezen
en aangegeven hebben dat ze dat weer door
willen zetten, willen we vragen
om even binnen te stappen bij
de leerkracht van het kind
waarmee u gelezen hebt. Dan

kunnen we weer snel van start gaan. Heel veel
succes en plezier gewenst bij deze zo
belangrijke hulp op school!

Enkele weken voor de maandviering van de
groep van uw kind, ontvangt u per mail een
herinnering.

MR-vergadering
Op dinsdag 25 september om 19.00 uur is de
eerste MR-vergadering van dit schooljaar.
Daarin wordt o.a. de nieuwe ouderbijdrage
vastgesteld. Op deze avond wordt het
financieel
jaarverslag
vastgesteld,
de
begroting en dus ook de ouderbijdrage. De
vergadering wordt gehouden in de
personeelskamer en is, zoals gebruikelijk,
openbaar.

Schoolzwemmen (voor groep 4 t/m 8)
Vanaf a.s. donderdag gaan we weer
schoolzwemmen.
Dit betreft een “natte” gymles. Als uw kind
nog niet kan zwemmen, is het van belang daar
de leerkracht over te informeren. Er zijn
mogelijkheden voor deze groep van kinderen
om buiten schooltijd alsnog een diploma te
behalen.
De kinderen van groep 4 zwemmen voor het
eerst. Zij gaan samen onder leiding van de
leerkracht en een begeleidende ouder met de
bus naar het Koggenbad in De Goorn. De
kinderen
verzamelen
zich
op
donderdagmiddag om 13.00 uur bij de poort
aan de kleuterbouwzijde. De bus vertrekt om
13.05 uur. Het betekent dat als uw kind later
komt, u twee dingen kunt doen: het zelf naar
het zwembad brengen of het naar de andere
groep 4 sturen, die een passend aanbod zal
regelen. Er wordt ook op de vrijdagochtend
gezwommen; de bus vertrekt om 10.40 uur
In het Caeghertje leest u steeds welke groep
aan de beurt is om te zwemmen.

De kwart- over- één-regel
Mocht het u ontgaan zijn, op school geldt de
regel dat kinderen ’s morgens in de klas
gebracht kunnen worden en dat er om kwart
over één afscheid wordt genomen voor de
klapdeuren. Voor kinderen die net op school
zijn, maken we natuurlijk een uitzondering.
Wilt u ook meewerken? Dan kunnen we op
tijd beginnen.
Daarnaast willen wij u vragen om ’s middags
niet via de poort van het kinderdagverblijf het
schoolplein te betreden.
Kinderwagens ….
’s Morgens worden kinderen
gebracht door hun ouders of
grootouders en regelmatig
komt
dan
in
een
kinderwagen/buggy ook een
jonger kind mee. Het is een
gewoonte bij ons op school om
dan de kinderwagen/buggy met of zonder kind
in de entree-ruimte te laten van de groepen
1-2 en 5-6. Daarmee houden we de gangen in
de school ook een beetje begaanbaar.
Maandvieringen
Om alvast in uw agenda te noteren:
- maandag 5 november groep: 1/2 B, 4B
en 7B.
- donderdag 7 februari: groep 1/2A, 4A
en 6B
- dinsdag 9 april: groep 1/2C, 3A, 3B en
7A.
- woensdag 12 juni: groep 5A, 5B en
6A

Hulpouders gezocht!
Ook dit jaar hopen we dat u zich aanmeldt om
ons te helpen op school. Die hulp is belangrijk
voor het onderwijs op school en voor u een
bijzondere manier om het schoolleven van uw
kind van zeer nabij mee te maken. Vandaag
heeft u de ouderhulpbrief op papier
ontvangen.
Woensdag = fruitdag
Ook in het nieuwe schooljaar
houden we een fruitdag op De
Caegh. Het is de bedoeling dat
u uw kind elke woensdag fruit
of groente meegeeft als
pauzehap. We willen hiermee een impuls
geven aan een ‘gezonde school’.
E-mail adres gewijzigd?
Aan iedereen die in het afgelopen jaar een
nieuw e-mailadres heeft gekregen, willen we
vragen om dat ook door te geven aan school.

Bijna alle berichten ontvangt u per mail en dan
is het fijn dat u alles ook kunt lezen. En daar
stellen we dan ook meteen maar die andere
twee vragen bij: bent u verhuisd of heeft u
een ander mobiel telefoonnummer? Laat het
school weten. Het is vervelend als wij u niet
kunnen bereiken bij calamiteiten. Graag
wijzigingen doorgeven aan juf Annet:
annette.bakker@skowf.nl
Nieuws van de overblijf.
- Graag de broodtrommels en bekers voorzien
van de namen van de kinderen (om
verwisseling te voorkomen)
- Geen snoep mee naar de overblijf
- Uiterlijk de avond tevoren vóór 19.00 uur de
aanen
afmeldingen
doorgeven:
overblijven@bs-decaegh.nl

De (bijna-)jarigen, van harte!
07-09
07-09
07-09
09-09
10-09
11-09
11-09
12-09
13-09
14-09
15-09
15-09
16-09
17-09
17-09

Het weten waard voor de gym….
In de schoolgids staan de afspraken m.b.t.
gymkleding. We willen u nadrukkelijk
aanraden om sportschoenen met zolen mee te
geven. Voeten en m.n. tenen blijven heel
kwetsbaar
op
ballet-/turnschoentjes.
Voor kinderen met
langer haar is het heel
handig het haar in een
staart te dragen: neem
altijd een elastiekje mee. Tevens graag alle
oorbellen af (of afplakken). En tenslotte laat
waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.
Hoofdluiscontrole
Vandaag worden alle kinderen weer
gecontroleerd op hoofdluis. Mocht uw kind
hoofdluis hebben, dan nemen wij contact op.
Uiteraard geldt voor deze controle: garantie
tot de deur…. Met andere woorden: blijf
regelmatig controleren en stel de school op de
hoogte.

.

Stijn Floris
Jamie Schaaps
Nova Zandt
Sophie de Boer
Bart van Schagen
Dylan Ligthart
Alexandra Polak
Kent Ndayizeye
Merel Woestenburg
Caitlin van Duffelen
Lizzy Floris
Froukje Keuning
Jade Blom
Denzel Jagroep
Marit Laan

4B
8
3B
1/2C
8A
4A
5B
6A
6A
7A
3B
6A
1/2A
5A
7B

