
 

INFOPOST 2,  augustus 2022 
 
 

 
 

Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
De eerste schoolweek is alweer achter de rug, de eerste dagen was het wel even wennen 
aan de nieuwe groep, nieuwe juf(fen) en het lokaal, zeker voor de 13(!) nieuwe leerlingen 
die zijn gestart. Fijn om te zien dat deze kinderen gelijk worden opgenomen in de groep.  
 
Dit jaar ontvangt u ongeveer om de week een Infopost. Hierdoor zal het minder nodig zijn 
om tussendoor losse berichten te sturen en zal de Infopost per keer ook beter behapbaar 
zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joris van Veen 
 

Wij wensen 

 

Zlata    Jayden    Devin   Thomas    Noa    Rezo     
Jill    Thijs    Gijs    Gijs    Ranim    Marcel    Jelte 

een heel fijne en leerzame tijd bij ons op school. 

 
 

Kind op Maandag 
Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld omdat iets niet lukt, omdat anderen te 
tegen lijken te werken of omdat het bij ander inzien toch niet zo leuk of makkelijk is als je 
had gedacht. Dan zou je het liefst opnieuw willen beginnen. Het begin van het schooljaar kan 
zo’n kan zo’n moment zijn; nieuwe ronde, nieuwe kansen!  
 
In deze eerste periode (5 september t/m 14 oktober) vertellen we over het volk van Israël in 
Egypte. Dat volk moet een nieuw begin maken; want zoals het daar in Egypte met ze gaat, zo 
kan het niet langer. Daarom belooft God dat het volk weg zal trekken. Maar dat gaat niet 
zomaar van het ene op het andere moment. De farao wil het volk niet laten gaan, zelf vinden 
ze het ook moeilijk te geloven dat er echt iets gaat gebeuren. Het is een tijd van onzekerheid 
en angst, dwars daar doorheen proberen Mozes en Aäron de hoop op een nieuw begin 
levend te houden. 
 
De komende periode vertellen en praten we met kinderen over de verhalen uit Exodus. Deze 
verhalen zijn niet alleen mooi om te vertellen, maar kunnen ook betekenisvol worden voor 
kinderen.  
 

 



Startgesprekken/Oudervertelgesprekken 
Vanaf 12 september zijn de startgesprekken/oudervertelgesprekken, deze voeren we met de 
ouders waarvan de leerling nu een ‘nieuwe’ juf heeft. Het doel van dit gesprek is het 
uitwisselen van informatie over uw kind, de school en thuissituatie. Ook aan het uitspreken 
van verwachtingen over en weer hechten wij veel waarde. Het gesprek bevat drie vaste 
onderdelen:   
1. Informatie van de ouders: waarover willen de ouders de leerkracht iets vertellen. U kunt 
als ouder bijvoorbeeld vertellen over wat er leuk en sterk is aan uw kind. Waar heeft uw kind 
belangstelling voor en welke talenten heeft hij/zij. Hoe beleeft uw kind de school? Wat 
vertelt uw kind thuis over school?   
2. Informatie van de school: welke informatie willen de ouders van de school. De leerkracht 
vertelt waar hij/zij met de groep aan gaat werken. De leerkracht vertelt over de eerste 
indruk van het kind, qua leren, speel/werkhouding, en sociaal-emotioneel functioneren.   
3. Afspraken: waarover willen zij met de leerkracht een afspraak maken. Natuurlijk wordt u 
in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De ouder vertelgesprekken worden gevoerd 
met de ouders van leerlingen die een ‘nieuwe’ leerkracht hebben.  
 

Via Parro ontvangt een agenda voor deze gesprekken, u kunt hierin zelf een moment 
plannen. 
Heeft uw kind geen ‘nieuwe’ juf, maar wilt u wel graag een gesprek hebben. Dan kunt u 
zichzelf ook via dezelfde agenda inplannen. Om dit gesprek goed voor te kunnen vragen wij 
u om als notitie het gespreksonderwerp toe te voegen.   
 

Geen gym komende week 
Omdat juf Debby komende week afwezig is, zal er komende week op maandag en dinsdag 
geen gym zijn. In plaats daarvan krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 les in het 
technieklokaal van het Groene Hart. 
 

Nieuw leerlingmeubilair 
Medio september zal er nieuw meubilair voor de leerlingen worden geleverd. Wij willen 
graag dat alle kinderen op dezelfde plek de mogelijkheid hebben om zittend en staand te 
kunnen werken. Dit houdt in dat wij ervoor hebben gekozen meubilair aan te schaffen 
waaraan staand gewerkt kan worden, dus hoger dan leerlingen gewend zijn. Door een stoel 
met een voetenplank, kunnen alle leerlingen ook zittend werken.  
 

Agenda 
 
30-8-2022 t/m 2-9-2022 Kamp groep 8 

5-9-2022 Postpicknick 

12-9-2022 Schoolarts groep 2: u ontvangt vooraf een digitale vragenlijst 

15-9-2022 Schoolarts groep 7: u ontvangt vooraf een vragenlijst op papier 

16-9-2022 Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 

  

De volgende Infopost verschijnt in de week van 12 september. 


