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Agenda

14 september
Hoofdluiscontrole

21 september
Prismadag

alle leerlingen vrij

Bijlagen
● Koorbrief start

schooljaar
● Schoolgids
● Informatiebrief

Typetuin

In deze nieuwsbrief
- Young Spirit
- Schoolgids
- Typecursussen

S C H O O L

Nieuwtjes
➔ Nieuwe leerlingen: Deze week zijn 12 nieuwe leerlingen gestart. Sera,

Aranza, Leon, Noor, Catharina, Neeltje, Dean, Noémi, Thijn, Ida, Kate en
Casper, welkom op onze school!

➔ Oudernieuws Kwink: Kwink gebruiken wij op school voor het aanbod
rondom de sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het belangrijk
dat u als ouder weet hoe we bepaalde dingen aanpakken, vandaar dat
we iedere keer een stukje over de lessen in de nieuwsbrief zetten.
Iedere 5 weken krijgen de kinderen een koelkastposter mee naar huis
om met het gezin door te kunnen praten over wat we op school doen.

Waar het ene kind veel zin heeft om het nieuwe schooljaar te beginnen
en nieuwsgierig is, zal het voor het andere kind spannend of onwennig
zijn. Hoe de kinderen ook binnenkomen in de klas, voor iedereen is een
fijne, veilige groep belangrijk en nodig. Elkaar beter leren kennen zorgt
ervoor dat je de ander beter snapt en rekening kunt houden met elkaar.
Een klas waarin ruimte en aandacht is voor de eerste fase van
kennismaking en verkenning, zal eerder een veilige groep worden waar
iedereen zich vertrouwd voelt en er ruimte is voor ontwikkeling.

Onderbouw: Wie ben ik? Wie ben jij?
Middenbouw: Veilige groep? Leer elkaar kennen!

Bovenbouw: Zet elkaars kwaliteiten in voor een veilige groep!
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Geplande activiteiten

➔ Hoofdluis: Met ingang van aanstaande woensdag 14 september vindt de controle op hoofdluis weer
plaats. Om de controle gemakkelijk uit te kunnen voeren het verzoek om lange haren niet in te
vlechten.

➔ Young Spirit: Ook dit jaar willen juf Eliane en juf Saskia blijven zingen met het koor. Of dat lukt hangt
af van het aantal aanmeldingen dat binnenkomt. De koorbrief met informatie is als bijlage aan deze
nieuwsbrief toegevoegd.

➔ Schoolgids: De schoolgids dit jaar in een nieuw jasje. Hij is als bijlage toegevoegd en ook te vinden
op onze vernieuwde website.

➔ Typen: De kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben vandaag een foldertje mee gekregen van The
House of Typing (online cursus voor thuis). De informatiebrief van de Typetuin (op school na 15.00
uur) is als bijlage toegevoegd.

K I B E O

Peutergroep Jan van Schengen/BSO
➔ Start: Na een mooie vakantie zijn ook wij deze week fijn gestart. Er zijn zeven kinderen

doorgeschoven en drie nieuwe kinderen op de groep gekomen.

➔ Thema: Het thema van deze en volgende week is ‘Welkom’.
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OVERIGE INFORMATIE
➔ Oecumenische clusterviering: Zondag 18 september is er om 10:45 uur een viering in Lewedorp.

Het thema is: Generatie vrede"
De kinderen die deze viering aanwezig zijn, mogen meezingen met onderstaand liedje als ze dat
willen.https://www.youtube.com/watch?v=bxksHNm7ua0
De kinderen mogen thuis op een blaadjes schrijven of tekenen wat vrede voor hen betekent. Dit
mogen ze meenemen naar de dienst. Er is dan ook een kindernevendienst. De werkgroep hoopt er
samen met u een fijne viering van te maken.

➔ Samenwerking met de GGD en jeugdondersteuners in de basisschool: Misschien kent u ons al,
maar misschien ook niet. Daarom stellen wij ons graag aan u voor. Wij zijn Gerda de Lange
(jeugdverpleegkundige), Jolanda Goeree (jeugdverpleegkundige), Dieneke van Kessel
(jeugdverpleegkundige), Albie de Wilde (jeugdverpleegkundige), Annelore Stapel
(jeugdverpleegkundigen), Marina Vreeke (jeugdondersteuner) en Jantine Jumelet
(jeugdondersteuner). Vanuit de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) van de gemeente
Borsele zijn wij betrokken bij de basisscholen. Aan elke basisschool in Borsele zijn een
jeugdondersteuner en een jeugdverpleegkundige gekoppeld.

Wat houdt ons werk op de basisscholen in? Ouders, begeleiders en leerkrachten op de basisschool
kunnen bij ons terecht voor onder andere:

● laagdrempelig advies bij opvoed- en gezinsvragen;
● vragen over (mogelijke) jeugdhulpverlening;
● ondersteuning bij zorgen over uw kind of gezin.

Wij zijn hiervoor beschikbaar voor iedere ouder/verzorger in de gemeente Borsele. Als u contact
met ons opneemt kunnen we soms gelijk advies geven of uw vraag beantwoorden. We kunnen ook
een afspraak maken, bijvoorbeeld op school of in de thuissituatie, om samen verder in gesprek te
gaan.

➔ Proeflessen Streetdance (7+), kidsdance (4-6j.), breakdance (7+):
https://www.janvierdancemasters.nl/dansles/streetdance/
https://www.janvierdancemasters.nl/dansles/breakdance/
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➔ Bibliotheek Oosterschelde: Van september t/m december hebben we voor kinderen heel veel leuke
activiteiten.
Babybieb; een interessante workshop samen met je kleintje (0-2 jaar). Vrijdag 30 september en 25
november - 9.30-10.30 uur - Heinkenszand.
Voorleesfeest (2-4 jaar); een leuk prentenboek. Donderdag 20 oktober, 17 november en 8 december
- 9.30-10.15 uur - Heinkenszand.

➔ Scoutrock:
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