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Nieuw schooljaar, nieuwe lay-out 😉

Een goede start!
Afgelopen week is de start van het schooljaar voorbereid.
Lokalen zijn ingericht, lesplannen gemaakt en het eerste
studiemoment is geweest.

Geplande
evenementen
8-9-2019

Dit schooljaar starten we met een aantal nieuwe teamleden. Zij
stellen zich in deze infopost kort aan u voor.

Kerk-schooldienst 09.30
Hervormde kerk

We hopen dat iedereen weer voldoende energie heeft
opgedaan om aan een nieuw en goed schooljaar te beginnen.

10-09-2019

Dit schooljaar proberen we de communicatie beter te
stroomlijnen. Communicatie van de leerkracht over
groepszaken, voornamelijk via Parro en een enkele keer via de
mail. Communicatie vanuit school, algemeen, via Parro, mail.
Dit betekent dat de schoolkalender met activiteiten alleen via
Parro beschikbaar is (en niet meer via ParnasSys). Ouderportaal
ParnasSys blijft gewoon werken. Hier kunt u de toetsgegevens
inzien en wijzigingen van uw gegevens doorgeven.
DENKT U NOG AAN ONZE LEERLING MET PINDA ALLERGIE (groep
1-2) In deze groep mag geen pindakaas of andere etenswaren
waar pinda’s in zijn verwerkt, worden gegeten.

SCHOOLFOTOGRAAF
12-9-2019
Postpicknick 17.00
Inloopavond, aansluitend
VO voorlichting groep 8
(ouders en leerlingen)
20.15-21.00

Juf Thamar heeft de primeur, qua verlof, zij is morgen afwezig,
haar broer studeert af. Juf Hester (RTC) vervangt in groep 8.

Belangrijke
mededeling

Ik wens iedereen een goed schooljaar, waarin we met elkaar
onze missie waarmaken:

Controleert u in de Parro
app uw privacy
voorkeuren? Te vinden bij
de instellingen.

SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN, SAMEN SPELEN = SAMEN BETER!
Hartelijke groet, Conjo Kristalijn
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NODIG
Een kort overzicht wat er nodig is om op school goed te kunnen
starten:
Groep 1-2, denk aan jullie gymschoenen
Groep 4-8:
Nemen jullie je koptelefoon en eventueel muis voor je
Chromebook (weer) mee? Iedereen krijgt aan het begin van het
schooljaar een nieuwe whiteboardmarker. Mocht deze leeg zijn,
dan graag een nieuwe meenemen.
Groep 3 en 4 schrijven met schoolpotloden, die op school
worden verstrekt. A4 multomap mee
Groep 5 krijgt eenmalig een nieuwe schoolvulpen, waar je tot
aan groep 8 mee moet schrijven. A4 multomap mee
Groep 6-8:
Denk aan je schoolvulpen! Vanaf groep 5 verplicht om mee te
schrijven. Mocht je vulpen kwijt, kapot zijn. Dan moet je een
nieuwe aanschaffen. Dit kan bij juf Conjo (kost € 9,00) en voor
iedereen een A4 multomap, graag een schoolagenda
aanschaffen.
Overige zaken worden per groep met de leerkracht afgestemd.
Deze week jullie portfoliomappen weer inleveren.
Gymkleding, vrijdagmiddag beginnen de gymlessen voor groep
6-7-8. Groep 3-4-5 krijgt maandag 9 september hun eerste
gymles van meester Harm.

ZIEKMELDEN/ABSENTIE
Omdat juf Sabine niet meer de hele week op school is, neemt zij
niet meer ’s ochtends de ziekmeldingen aan. U kunt vanaf
maandag telefonisch ziekmelden vanaf 08.00.

INGANG
Omdat vorig schooljaar is gebleken dat het veel kinderen graag
als eerste in de school willen zijn😉 was het soms niet altijd erg
prettig om naar binnen te gaan. Daarom dit schooljaar de
afspraak: groep 1-5 de ingang bij het speelplein, groep 6 tot en
met 8 ingang aan de Landvliethal gebruiken. Jullie kunnen dan

SCHOOLFOTOGRAAF
dinsdag 10-09-2019
Van alle leerlingen worden
portetfoto’s gemaakt. Ook
is het mogelijk om een foto
te maken van alle kinderen
van het gezin. Dit kan voor
schooltijd, vanaf 08.30. Voor
deze foto geldt: wie het
eerst komt, is als eerste aan
de beurt. Aansluitend
worden de verschillende
groepsfoto’s gemaakt.
De privacy instelling in Parro
is veranderd, de fotograaf
staat er niet meer apart bij.
Wij gaan er vanuit dat u
toestemming geeft voor een
groepsfoto (deze worden
niet op de website
geplaatst). Wanneer dit niet
het geval is, geeft u dit dan
door aan juf Conjo voor de
10e.
SCHOOLTUIN VRIJWILLIGER(S)

In de vakantie heeft ook het
onkruid weer zijn best
gedaan. Er is wel flink
gesnoeid, het gras is
gemaaid (DANK) De
klusochtenden zijn
ingepland. Het meest
ideaal zou zijn, wanneer er
een groepje vrijwilligers af
en toe wat onkruid wil
wieden, zodat het
makkelijker bij te houden is.
Weet u iemand? Of bent u
zelf enthousiast? Laat het
mij weten!
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via ‘mijn kamer’ richting het leerplein, naar jullie lokaal. Met dank
voor jullie medewerking!

EVEN VOORSTELLEN:
Mijn naam is Marc van Roessel. Op de maandag en dinsdag sta
ik de komende tijd als invaller voor groep 4/5. Ik heb in de ruim
25 jaren dat ik voor de klas sta vooral in de groepen 4 tot en met
8 gewerkt. Ik woon in Ter Aar. Ik heb veel zin om het nieuwe
schooljaar te starten in Hazerswoude Dorp.
Ik wens jullie allemaal een mooi nieuw schooljaar toe.

Mijn naam is Nicky Westerbeek en
ik kom uit Alphen aan den Rijn. Dit
schooljaar 2019-2020 ben ik op
PCB Johannes Post werkzaam als
administratief medewerkster. Mijn
werkdag is de
donderdagmiddag. Mocht u
vragen en/of opmerkingen voor
mij hebben dan kunt u altijd even
bij mij langskomen.

U heeft al met haar ‘kennis gemaakt’. Afgelopen week heeft zij
de Parro agenda ingevuld. Verder zal zij de betalingen rondom
TSO/schoolreis enzovoorts, de leerlingadministratie regelen en is
ze beschikbaar voor allerlei ondersteunende werkzaamheden.
Fijn dat jullie bij ons op de JP komen werken! Een hele goede tijd
gewenst!

GESPREKKEN
Aan het begin van een nieuw schooljaar zijn we gewend om
ouder-vertel-maar gesprekken te houden met ouders van
leerlingen met een nieuwe leerkracht. Deze gesprekken zijn na
schooltijd. Via Parro kunt u zich inschrijven. De leerkrachten
zullen de gesprekken met elkaar verdelen, wanneer er
meerdere leerkrachten per groep werkzaam zijn. De leerlingen
hebben voor hun portfolio met de leerkracht een
doelstellingengesprek. Deze korte gesprekken vinden plaats
onder schooltijd.

AFVAL SCHEIDEN
PAPIER-PLASTIC-REST
Dit schooljaar willen we
meteen goed beginnen
door ook op school aan
afvalscheiding te doen. We
waren hier al een tijdje mee
bezig, maar niet in de
groepen. In alle lokalen
staat een papier, plastic en
restafvalbak. Natuurlijk is het
de kunst om zo min mogelijk
afval te produceren (denkt
u bijvoorbeeld aan het
gebruik van uitwasbare
drinkbekers) papier te her
bruiken en zo min mogelijk
plastic te gebruiken. Helpen
jullie mee?

HULPLIJST
Tijdens de informatieavond,
wordt een hulplijst
ophangen met de vraag of
u wilt intekenen? Handig
voor de OR en het team om
te weten welke ouders
willen helpen.
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GELD
In de komende weken kunt u de volgende brieven verwachten:
Groep 1-8: vrijwillige bijdrage TSO, per gezin € 30,00.
Dit gaat naar de schoolTSO rekening om de ouders die met de TSO helpen, te betalen. We
zetten de ouders in bij groep 1-2 en bij de pleinwacht van groep 3-8. Verder wordt ook nieuw
materiaal van deze bijdrage aangeschaft.
Groep 8: Kampbijdrage, per leerling verschillend.
In de afgelopen schooljaren heeft u gespaard voor het kamp. Het restbedrag wordt in groep 8
gevraagd. U krijgt een rekening via de ouderraad.
Groep 1-8: vrijwillige ouderbijdrage Ouderraad. De bijdrage van € 32,50 per leerling wordt
gebruikt voor alle extra activiteiten. Denkt u dan aan sint, kerst, postpicknick, Dit Kan Ik Show,
juffendag enzovoorts. Tijdens de inloop avond zal de ouderraad u informeren waar de
geldstromen van het afgelopen schooljaar voor zijn gebruikt.
Groep 3-7: schoolreisbijdrage, dit wordt ieder jaar opnieuw berekend. T.z.t. krijgt u daar
informatie over.

KWINK
Deze weken wordt natuurlijk gestart met KWINK. Er hangen bij iedere groep nieuwe
koelkastposters. Deze poster zit als bijlage 1 bij deze infopost. Bijlage 2 is de
ouderinformatiebrief. In deze brief uitleg over de Gouden weken. In deze brief wordt uitgelegd
wat de verschillende fasen in groepsvorming zijn. Deze weken gebruiken we in de groepen om
een goede basis te leggen voor het nieuwe schooljaar. In iedere groep worden
groepsafspraken met de leerlingen gemaakt. Dit kan dus per groep anders zijn.

KIND OP MAANDAG
Deze weken wordt gewerkt met het thema: ‘Wat wordt het?’.
Aan het begin van het schooljaar is dat een belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op
school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze, waar zien ze misschien ook tegenop? En
hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken zij zelf om dit schooljaar tot een
succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door anderen? De verhalen
kunnen helpen om daarover na te denken.
We lezen uit Genesis 1 tot en met 9. In de eerste ouderbrief meer uitleg. (bijlage 3)
De kerk-schooldienst heeft als thema: ‘de zaaier’. Passend bij het begin van een nieuw
schooljaar. Weet dat u welkom bent, zondag a.s. in de Hervormde Kerk, aanvang half 10. Voor
de jongste kinderen (tot groep 1) is er oppas in de Regenboog. Alle kinderen vanaf groep 1
mogen in de kerk blijven. Na afloop van de dienst is het koffiedrinken en napraten in de
Regenboog.
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