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START SCHOOLJAAR
Met gezonde spanning, veel
enthousiasme en hier en daar wat
traantjes zijn we het schooljaar
vorige week maandag weer met
elkaar gestart.

OR

PARRO
Inmiddels hebben bijna alle
ouders zich al aangemeld bij
Parro. Fantastisch! Mocht u dit
nog niet gedaan hebben, doet u

LDe ouderraad nodigt

u van harte
uit om op 7 september de
jaarvergadering (digitaal) bij te
wonen. In de twee bijlagen treft u
de uitnodiging en de agenda aan.

dit dan alstublieft zo snel
In alle klassen wordt de eerste twee
weken hard gewerkt aan het creëren
van een positief groepsklimaat. Dit
doen we door veel
kennismakingsspelletjes met elkaar
te doen, energizers tussendoor en
samenwerkopdrachten.

mogelijk. U gaat echt informatie
missen als u zich niet aansluit.

Door te investeren in een goed
groepsklimaat willen we bereiken dat
kinderen zich prettig en veilig voelen
in de klas. Elkaar goed (leren) kennen
ligt daaraan ten grondslag. Immers,
als je elkaar goed kent, heb je wat

AGENDA

voor elkaar over. In de bijlagen vindt
u meer informatie over blok 1 van de

24 aug. t/m 4 sept.: startgesprekken

Vreedzame School.

ma. 31 aug.:

08.30 uur opening schoolbreed thema
'Geschiedenis' op het plein.

ma. 7 sep:

20.00 uur jaarvergadering OR (digitaal)

9 t/m 11 sep:

Driedaagse groep 8

SCHOOLTHEM A
LIn de periode van de zomer- tot

de herfstvakantie gaan we in alle
stamgroepen aan de slag met het
thema 'Geschiedenis'.
In de verschillende bouwen wordt
dit thema op niveau verder
uitgewerkt. In de groepen 1-2-3
buigen de kinderen zich over het
verschil tussen de boten van
vroeger en nu. De groepen 4-5 en
5-6 gaan terug naar de
Pruikentijd, en ontdekken wat dat
te maken heeft met de wereld van
nu. In de groepen 7-8 gaan de
kinderen onderzoek doen naar het
leven van een ontdekkingsreiziger.
Dit schoolthema gaan we met de
hele school openen.
Op maandag 31 august us mogen
de kinderen verkleed naar school
komen als een persoon van
vroeger. Papa's en mama's mogen
ook best meedoen! Dat wordt één
bont gezelschap van historische
personages! Wie wil, mag over de
catwalk lopen en vertellen welke
persoon van vroeger je bent. Ook
hier geldt: ouders worden van
harte uitgenodigd om mee te
doen! We starten om 08.30 uur.
De kinderen mogen hun
verkleedkleding de hele dag
aanhouden, maar dat hoeft niet als
je dat niet wilt.

EVEN VOORSTELLEN: JUF SHARON
Hallo allemaal,
Mijn naam is Sharon Wit en ik ben 25 jaar. Samen met mijn vriend
woon ik in Wognum. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilligster bij twee
kinderorganisaties in Wognum. Ik zit in het bestuur van Forever Young
en in de organisatie van Huttendorp Wognum.
Als ik niet bezig ben als juf of vrijwilligster lees ik graag een spannend
boek op mijn balkon. Ook vind ik het leuk om een sudoku puzzel te
maken of een gewone legpuzzel.

Volgend jaar ga ik verder met de opleiding bewegingsonderwijs, zodat
ik uiteindelijk zelfstandig gym mag geven. De eerste fase heb ik al
afgerond tijdens de Pabo.

Ik kijk er erg naar uit om de komende tijd te mogen invallen in groep
7/8A op de donderdag en vrijdag. Vorige week ben ik al goed gestart en
heb ik de leerlingen al wat leren kennen!

Groeten,
Sharon

BIJLAGEN
Uitnodiging jaarvergadering OR
Agenda jaarvergadering OR
Bericht Mini Sportief (voor ouders groep 1-2)
Schoolkalender 2020-2021
Nieuwsbrief Vreedzame School blok 1

Klassen ou der s
Door het schooljaar heen zijn er verschillende activiteiten waarbij de hulp van ouders
onontbeerlijk is. Binnenkort krijgt u via Parro een brief met alle activiteiten van het eerste half jaar. Hier zal
ook de keuze staan om u aan te melden als klassenouder van een stamgroep. Bij de stamgroepen 1-2-3
wordt uw hulp gevraagd voor het maken van de lampionnen, de kerstviering, juffendag en de schoolreis voor
jaargroep 3. In de stamgroepen 4-5 en 5-6 is het fijn als u als klassenouder kunt helpen met het maken van
de lampionnen, als u tijdens de kerstviering aanwezig bent en tijdens de schoolreis. Voor de stamgroepen
7-8 wordt uw hulp als klassenouder bij de kerstviering, de schoolreis en het afscheid van jaargroep 8
gevraagd. Voor alle stamgroepen geldt dat een klassenouder ook de rol heeft om eventuele belangrijke
informatie die hen ter ore komt, door te geven aan de desbetreffende leerkracht. Wij hopen u zo bij
voorbaat al meer inzicht te geven in wat de rol van een klassenouder inhoudt.

We h ou den n og st eeds af st an d van elk aar , m aar dat
bet ek en t n iet dat u n iet op h et sch oolplein m ag kom en .
Kom ger u st ver der , u h oef t n iet m et z'n allen op de st oep t e
blijven st aan .
De sch ool bet r eden bij h et br en gen en h alen van u w k in d is
h elaas n og n iet t oegest aan .

Helaas kunnen wij in verband met de Corona maatregelen een aantal activiteiten, zoals de
informatieavonden, niet door laten gaan zoals we gewend zijn. Wij zullen u later informeren over de
aangepaste vorm waarin wij dit gaan oppakken.

