
B e s t e  o u d e r s  e n  l e e r l i n g e n

Maandag 29 augustus openen we om 08.25 uur  de

deuren weer  na een f i jne vakantie .  

Met  deze zomerse temperaturen l i jkt  er  geen einde

te komen aan de zomer.  

Wi j  z i jn  deze week al  volop bezig met  de

voorbereiding van het  nieuwe school jaar .  

De tafels  en stoelen staan weer  op z i jn  plaats ,  de

bibl iotheek is  ingericht  en de namen staan op de

schri f ten.  

Naast  al le  schoolse act iv i tei ten hebben wi j

donderdagmiddag ook een gezel l ig  teamuit je

gehad.  We hebben genoten van een escaperoom

met lasergamen.  In  het  oude Westen hebben wi j

codes gekraakt  en goud gezocht .  
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STARTFLITS

AUGUSTUS 2022 



Babynieuws
Op 24 juli is de dochter van Amber Bakker en Boy Kransen geboren. Haar naam is Liv. 

Het is een wolk van een baby. Met de ouders en Liv gaat het goed. 

Nieuwe leerlingen
Wij zijn blij dat Dex (groep 1), Lauren (groep 1),  Amen (groep 1), Eflin (groep 5) en

Elfida (groep 7) starten bij ons op school. Welkom op onze fijne school.

Gouden weken
De eerste schoolweken staan in het teken van groepsvorming. Regels en routines

worden doorgesproken en afgesproken. En de kinderen wennen weer aan elkaar en aan

de leerkracht. 
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Kies in het menu voor 'Administratie'. De naam van je kind wordt zichtbaar.

Kies het kind waarvoor je de beeldgebruikvoorkeuren wilt instellen.

Linksonder vind je de sectie 'Beeldgebruikvoorkeuren'

Met het potloodje kun je per type aangeven of je toestaat of niet.

(Later) wijzigen doe je ook met het potloodje.

Klik onderaan op 'Administratie'.

Kies het kind door op de naam te klikken.

Klik op 'Beeldgebruikvoorkeuren'

Druk op 'Bewaar' als je klaar bent met instellen. 

Wijzigen kan later altijd nog door de andere keuze te maken.

Beeldgebruiksvoorkeuren doorgeven
Wilt u zo snel mogelijk in Social Schools aangeven of beeldmateriaal van uw

zoon/dochter gedeeld mag worden. Dit kan zowel in de webversie als in de app. U doet

dit op de volgende manier:

Webversie

Mobiele app
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Webversie Mobiele app

https://app.socialschools.eu/


Startfeest
Vrijdag 23 september van 17.00-19.30 uur vindt het startfeest plaats.

Jaarlijks organiseert groep 8 dit startfeest. Dit doen zij om geld bij elkaar te krijgen voor

het kamp wat later in het jaar plaatsvindt. Het is een groots en gezellig evenement voor

jong en oud. Zo zijn er allerlei spelletjes te doen, wordt er geschminkt, is er een Rad van

Fortuin met geweldige prijzen en de bar met versnaperingen is geopend. En natuurlijk

onze geweldige planten- en bloemenverkoop. Heeft u de datum al in uw agenda staan?

Om aan de prijzen voor het Rad van Fortuin te komen gaan de leerlingen op pad om

sponsoren bereid te vinden een donatie te doen in de vorm van een product of een

tegoedbon. 

Startgesprekken
In de week van 12 september vinden voor de groepen 1 tot en met 7 de startgesprekken

plaats. De inschrijving start op maandag 5 september om 19.00 uur

Het doel van de startgesprekken is om samen met de leerling en u wensen en

verwachtingen over komend schooljaar uit te spreken. Wij vinden een goede en open

relatie met onze leerlingen en de ouders erg belangrijk. 

Pauzesport
Ook de gemeente heeft NPO gelden gekregen. Zij hebben ons gevraagd waar wij het

geld voor willen inzetten. Onze school heeft onder andere gekozen voor pauzesport.

Vanaf vrijdag 9 september komen er wekelijks twee sportmedewerkers tijdens de grote

pauze om samen met de kinderen een sportieve activiteit te ondernemen. Ons

schoolplein is groot genoeg  We zijn erg blij dat we pauzesport kunnen aanbieden.

Schoolfruit
Vanaf de tweede schoolweek ontvangen wij weer fruit vanuit de EU. We vinden het fijn

en gezond om drie keer per week fruit/groente aan te kunnen bieden. 

Het fruit wat we niet op krijgen wordt opgehaald door de voedselbank. Zo gaat er niets

verloren. 
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Kalender

5 t/m 9 september:         

12 t/m 16 september:            

Maandag 19 september:               

Vrijdag 23 september:                 

Maandag 26 september:                 

Dinsdag 27 september:     

5 t/m 16 oktober:         

Jaarkalender
De data van bijzondere dagen en studiedagen staan in het de kalender van Social

Schools. In de nieuwsflits zullen wij deze data ook vermelden.
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Inschrijven startgesprekken

Startgesprekken groep 1 t/m 7

Schoolfotograaf

Startfeest

Schoolreisje

MR vergadering

Kinderboekenweek ~ Gi- ga- groen


