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AGENDA
vr.
-groep 4a/4b zwemt,
04-09 -groep 7a zwemt.
Di.
Studiedag team De
08-09 Caegh; de kinderen
zijn vrij.
vr.
- groep 5b zwemt
11-09 - groep 7b zwemt
Cor r ect ie vak an t ier oost er
2020-2021:
Er staat per abuis een fout
in het vakantierooster
2020-2021 die is
gecommuniceerd in het
vorige Caeghertje:
Hem elvaar t valt in 2021 op
don der dag 13 m ei en 14
m ei (in de m eivak an t ie).
De k in der en zijn op deze
dagen vr ij.

Hemelvaart valt n iet op: 21
mei en 22 mei.
De kinderen hebben op
vrijdag 21 mei 2021 gewoon
school.

site: www.bs-decaegh.nl

CONTACTOUDERS - M R
Op maandag 14 september houden we de 1e
vergadering van de contactouders. We zijn blij dat deze
ouders zich willen inzetten voor de school.
De contactouders hebben een coördinerende en
ondersteunende rol in de groepen en zij zetten zich
ook in bij activiteiten voor de hele school.
Alle groepen 1/2 hebben een nieuwe contactouder. De
contactouders staan
(bijna) allemaal met een
voorstelbrief op de website
( www.bs-decaegh.nl ).

M edezeggen sch apsr aad
Op maandag 14 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.

SCHOOLM AATSCHAPPELIJK WERK.
Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is voor alle leerlingen en hun ouders van de
basisscholen in het gemeente Koggenland. U kunt rekenen op vertrouwelijke,
professionele hulp van beroepskrachten, die zijn opgeleid om mensen met
problemen te helpen. Ze gaan samen met u na, hoe u het beste geholpen kan
worden. Ze bemiddelen als dat nodig is of verwijzen naar de juiste instantie. Soms
blijkt één keer praten al voldoende, maar ook kan een aantal gesprekken met kind en
/ of ouders noodzakelijk zijn. Als dat nodig is en u dat wenst, kunt u ook met uw
partner komen of met uw hele gezin. Eén ding staat voorop: de school
maatschappelijk werker werkt samen met u aan de oplossing van uw problemen.
De schoolmaatschappelijk werker is verbonden met het ondersteuningsteam van de
basisschool. Zo zijn de lijntjes met ouders, intern begeleiders, leerkrachten en de
kinderen kort. Zij heeft daarin meestal een adviserende rol voor de leerlingen van de
basisschool.
Als de Intern begeleider en/of de leerkrachten signaleren met kinderen m.b.t. de
thuissituatie, gedrag van een kind, financiële - en echtscheidingsproblemen etc?
kunnen zij in overleg met de ouders de hulp inschakelen van schoolmaatschappelijk
werk. Ook kunnen ouders zelf contact opnemen met de schoolmaatschappelijk
werker ( zie de mailadressen hieronder)
Als blijkt dat na een aantal gesprekken met kind en/of ouder(s) meer ondersteuning
nodig is en voor langere termijn, kan er samen met ouders hulp aangevraagd worden
door middel van een Perspectief Plan bij zorgaanbieders
(o.a. Parlan, GGZ,
Actiezorg, Carehouse etc? ) die zijn ingekocht door de 7 West-Friese gemeentes.
Van af m aan dag 7 sept em ber 2020 zal de sch oolm aat sch appelijk w er k er op
m aan dagen (on even w eek ) van 8.30- 12.30 u u r aan w ezig zijn op de Caegh
( in de kamer tegenover het lokaal van groep 4B).
Ouders kunnen deze tijd vrijblijvend binnenlopen voor een adviserend
gesprek of voor een kleine vraag over hun kind(eren).
Vooraf een mail sturen is ook mogelijk.

Nancy Visser
Schoolmaatschappelijk Werk Koggenland
n.visser@koggenland.nl / 06-50154784

DE (BIJNA-) JARIGEN VAN
HARTE!

SCHOOLFOTOGRAAF
Don der dag 17 sept em ber en vr ijdag 18
sept em ber komt de schoolfotograaf. We
werken dit jaar weer met schoolfotograaf
?Sgoolfotografie?.

03-09 Eline Braas 1/2A
04-09 Sien Laan 4B
07-09 Stijn Floris 6B
07-09 Nova Zandt 5B

I.v.m. de maatregelen rondom COVID-19
organiseren we de schoolfoto dit jaar anders.
We nemen, naast de individuele foto's, alleen
een broertje / zusje foto van leerlingen die op
De Caegh zitten; dit regelen we onder
schooltijd intern. Dit schooljaar maken we
geen broertje / zusje foto van kinderen die
niet op De Caegh zitten; er is dus geen
inschrijving voor broertje /zusje foto na
schooltijd. Het is namelijk in deze periode niet
wenselijk dat groepen ouders in één ruimte
(speelzaal) bij elkaar komen.

08-09 Maud Bakker 1/2A
09-09 Jessica Leek 1/2C
10-09 Mave Blankendaal 1/2D
10-09 Fem Neefjes 1/2C
11-09 Devin Knaap 1/2D
11-09 Dylan Ligthart 6A
11-09 Alexandra Polak 7B
12-09 Kent Ndayizeye 8A
13-09 Merel Woestenburg 8A
15-09 Lizzy Floris 5B
15-09 Froukje Keuning 8A

Beide dagen zijn er 2 fotografen aanwezig.
De fotografen adviseren kleding in frisse
kleuren en liefst egale kleding
(geen drukke prints).
Op don der dag 17 sept em ber gaan de
volgende groepen op de schoolfoto:
Gr oep 1/ 2A, 1/ 2B, 1/ 2C, 1/ 2D, 4A, 4B,
7A, 7B, 8A en 8B.

16-09

Jade Blom 3B

Ver zoek i.v.m . COVID-19:
Als u uw kind t ijden s / on der schooltijd
komt ophalen voor een bezoek aan de
tandarts, huisarts e.d. of u komt spullen
brengen:
eer st bij de deu r aan bellen en n iet n aar

Op vr ijdag 18 sept em ber gaan
volgende groepen op de schoolfoto:

de

Gr oep

6B

3A,

3B,

5A,

5B,

6A

en

bin n en

lopen .

buiten

bij

de

voordeur van de school wachten. U wordt
geholpen

door

Jitske

of

Maurice.

Uw kind wordt vervolgens, indien nodig, uit
de klas gehaald

Op vrijdag, aan het begin van de middag,
maken we de broertje / zusje foto's van de
kinderen die op school zitten.

Graag

en

naar

begeleid.
Dank voor uw medewerking.

de uitgang

Pr ivacy-voor k eu r en r egist r er en .
Als school willen we zorgvuldig omgaan
met de privacy van kinderen en ouders.
Ieder schooljaar hebben we als school
toestemming nodig om
persoonsgegevens en beeldmateriaal van
uw kind(eren) te delen.
Ouders kunnen via de Parro-app hun
voorkeuren doorgeven.
Hierbij het verzoek, aan de ouders die dit
nog niet hebben gedaan, om dit uiterlijk
vrijdag 4 september via de Parro-app te
doen.

Hoe w er k t h et ?
- Open de Parro-app
- Ga naar het vierde tabblad: 'Instellingen'
- Tik op privacy-voorkeuren
- Wel / geen toestemming geven: geef per
kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes op het potloodje achter het kind.
Bedankt voor het invullen!

STAGIAIRES
De komende periode lopen stagiaires van de
(i)PABO in verschillende groepen stage op De
Caegh:
Groep 3A: Renate Stam
Groep 4A: Dorenda Disseldorp (maandag)
Groep 4B: Mila Mol ( op maandag, dinsdag,
woensdag)
Groep 8B: Matthis van Rossen (maandag,
dinsdag, woensdag)

Wil je zin gen , zin g dan m ee
Kinderpopkoor Victory heeft plaats voor
nieuw zangtalent.
Ons koor bestaat uit jongens en meisjes
uit Obdam en omstreken.
De leeftijd is vanaf 7 jaar (groep 4) tot
ongeveer 15 jaar.
We zingen Nederlands en Engelstalige
popliedjes van vroeger en nu.
De keuze van de liedjes gaat in overleg
met de kinderen, want zij moeten het
leuk vinden om te zingen.
Een greep uit ons repertoire: Jada
Borsato, Bruno Mars, Queen, John
Lennon, Duncan Laurence, Vaiana, The
Lion King, Kids United (maar dan
Nederlands).
We repeteren in de speelzaal van
basisschool De Caegh in Obdam.
Elke vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur.
Lijkt het je leuk om mee te zingen, geef
je dan vrijblijvend op voor 2 gratis
proeflessen.
Dit kan bij onze dirigente Sandra Klaver,
tel: 0641816413, of stuur een mail naar
kinderpopkoor.victory@gmail.com

