
 

 

Beste ouder, verzorger 

 Welkom nieuwe leerlingen 

 We wensen alle nieuwe leerlingen een fijne en leerzame tijd toe op onze school! 

Groenerwijs 

Tijdens de informatieavond aan het eind van vorig schooljaar, is er meer verteld over het nieuwe 

concept Groenerwijs. Mocht u de informatieavond gemist hebben, hier staat Groenerwijs voor: 

Groenerwijs streeft naar gezonde, actieve, sociale en persoonlijk vaardige kinderen die zorg hebben 

voor hun medemens en omgeving. Groenerwijs biedt een op ervaring gerichte groene, leer- en 

ontwikkelomgeving (binnen en buiten) voor alle kinderen.  

Het is een nieuw concept wat we zien als aanvulling op het bestaande onderwijs. Stapsgewijs wordt 

dit concept steeds verder uitgebouwd. In de zomervakantie heeft de gang boven alvast een nieuw 

uiterlijk gekregen. In de loop van dit schooljaar volgen er meer aanpassingen aan de uitstraling van 

ons gebouw en aan de inhoud van het onderwijs. Uiteraard houden we u hiervan steeds op de 

hoogte. 

Waar we nu alvast mee starten: 

• Buiten leren, spelen en eten  

• Bewegend leren verder ontwikkelen 

• Binnenklimaat, meer planten  

• De leerkrachten starten met een training over Breinhelden, zodat wij een officiële 

Breinhelden-school worden. 

Studiemiddagen 

Dit schooljaar hebben we naast een studiedag ook enkele studiemiddagen. Uw kind heeft dan 's 

ochtends gewoon les en is 's middags vanaf 12 uur vrij. Voor alle kinderen wordt opvang geregeld. U 

kiest zelf of u van deze opvang gebruik wilt maken. 

De eerst studiemiddag is op donderdag 20 oktober. De leerkrachten volgen dan de eerste training 

over Breinhelden. 

De volgende studiemiddagen zijn op: 

donderdagmiddag 17 november 

dinsdagmiddag 31 januari 

donderdagmiddag 2 maart 

dinsdagmiddag 4 april 

dinsdag 27 juni heel de dag 

Alle belangrijke data zullen we vermelden in de kalender van Parro. Dan kunt u ze gemakkelijk 

terugvinden. 
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Contact met leerkrachten 

Het contact met ouders en verzorgers vinden wij erg belangrijk. Onze deur staat altijd voor u open. 

Wij geven u graag onze volle aandacht tijdens een persoonlijk gesprek. Dit lukt niet goed als dit 

gesprek bijvoorbeeld op de gang plaatsvindt, terwijl er een klas vol kinderen zit te wachten.  

Mocht u iets willen bespreken wat langer duurt dan een korte mededeling, dan kunt u hiervoor een 

afspraak maken. In Parro zit een optie om een bericht te sturen naar de leerkracht.  

Sommige ouders hebben het privénummer van de leerkracht. We willen u vragen om niet via 

WhatsApp met de leerkrachten te communiceren.  

Voor ziekmeldingen graag altijd bellen naar de school (0113-316010). Dan komt de ziekmelding op 

tijd bij de juiste leerkracht terecht. Soms ontvangen leerkrachten op hun vrije dag een ziekmelding 

op hun privénummer of via Parro. Dan kan het zijn dat het bericht niet op tijd wordt gelezen. 

Goed van Start 

Tot aan de herfstvakantie werken we in de klassen met de methode Goed van Start. Tijdens deze 

lessen gaan we kijken wat er goed gaat in de klas en waar nog aan gewerkt moet worden in de 

omgang met elkaar. 

Via allerlei opdrachten en oefeningen zorgen we dat er in de groep afspraken komen waar iedereen 

het mee eens is.  

Aan het eind van de lessenserie ondertekenen alle kinderen een contract met de gemaakte 

afspraken. 

De regels en afspraken worden door de kinderen samen met de leerkracht gemaakt. De kinderen 

begrijpen zo beter waarom er regels zijn en wat de consequenties zijn als je je niet aan de afspraken 

houdt. Zo creëren we een gezellige en veilige leeromgeving. 

Schoolreis 

We gaan met heel de school op dinsdag 27 september op schoolreis. We kiezen er bewust voor om 

aan het begin van het schooljaar op schoolreis te gaan. De kinderen leren elkaar zo op een andere 

manier kennen dan in de klassensituatie. Dat zorg voor een goede groepsbinding. 

In een apart bericht krijgt u meer informatie over de schoolreis.  

Gymmen 

Op woensdagmiddag gaan de groepen 3 t/m 8 gymmen in de sporthal naast de school.  

Wilt u zorgen dat de kinderen op die dag passende gymschoenen en gymkleding bij zich hebben? Uit 

ervaring weten we dat kinderen in de zomervakantie ineens hard kunnen groeien. Gymschoenen en 

gymkleding kan zomaar te klein zijn geworden. 

Lang haar moet tijdens de gymlessen in een staart of vlecht. Het is daarom handig om wat extra 

elastiekjes in de gymtas te doen.  



 

 

De kleuters gymmen op woensdag in de speelzaal in ons gebouw. Wanneer het slecht weer is gaan 

de kleuters ook binnen gymmen. Zij hebben gymkleding (turnpakje, korte broek of shirt en 

gymschoenen) nodig.  

Portfolio’s / eigenaarschap 

Zou u het portfolio van uw kind mee terug naar school willen geven? Dan gaan we weer met de 

kinderen in gesprek om tot een persoonlijk leerdoel te komen. Dit leerdoel heeft een relatie met de 

Breinhelden. 

Ook dit jaar zijn de kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Omdat we de vorderingen op de 

lesdoelen bijhouden, weten de kinderen wat ze goed kunnen en waar ze nog aan moeten werken.  

Inloopochtend 

In groep 3 t/m 8 is de inloopochtend van de zomervakantie tot aan de Kerstvakantie op 

dinsdagochtend. U mag dan vanaf 8:15 uur met uw kind mee naar binnen om het werk te bekijken.  

In groep 1-2 is er een inloopochtend op maandag en op donderdag. Dan ligt er in de klas een werkje 

klaar om samen uit te voeren. De andere dagen vangt de leerkracht de kinderen op bij de deur. 

De eerste schooldag op 5 september bent u allemaal, in alle klassen, welkom om mee te lopen naar 

de klas. 

Etui 

Vanaf groep 3 mogen de kinderen ook een eigen etui mee naar school nemen. Ze mogen ook eigen 

pennen, potloden, stiften en kleurpotloden meenemen, maar nodig is dat niet. De kinderen krijgen 

alles wat ze nodig hebben.  

I.v.m. de ruimte in de laatjes van de tafels mag je één, niet al te grote, etui meenemen. Alle andere 

spulletjes en prulletjes mogen thuisblijven.  

Nationale sportdag 

Vanaf 19 september besteden we aandacht aan de nationale sportweek. Elke dag rennen we 15 

minuten met alle kinderen rond het parkeerterrein, we bewegen nog meer in de klassen en op 

woensdag 21 september mogen alle kinderen in hun sportkleding naar school komen. 

Fruitdagen 

Boer Rien levert na de zomervakantie weer appels en peren. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn 

fruitdagen. U hoeft geen fruit mee te geven, want we hebben genoeg appels en peren voor alle 

kinderen. 

Vanaf de herfstvakantie krijgen we weer EU-schoolfruit. Dan is er wekelijks een ander aanbod van 

fruit en groente. We hopen zo te stimuleren dat de kinderen allerlei soorten groente en fruit 

proeven. 



 

 

Tostidag 

Eén dag in de week worden er in de klas tosti’s gebakken. 

Elk kind mag een ongebakken tosti meenemen. Deze bakken we dan in de klas. 

Groep 1-2 op woensdag 

Groep 3-4 op dinsdag 

Groep 5-6 op vrijdag 

Groep 7-8 op maandag  

Data komende periode 

Maandag 5 september Start schooljaar 
Woensdag 21 september ‘kom in je sportkleding naar school dag’ 

Maandag 26 september Start Week tegen pesten 

Dinsdag 27 september Schoolreis groep 1 t/m 8 

Woensdag 5 oktober Start Kinderboekenweek 

Donderdag 20 oktober Studiemiddag  

Maandag 24 oktober Start herfstvakantie Let op! Vrijdag is geen vrije dag 
Maandag 31 oktober Weer naar school 

  

 

 


