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Offerfeestviering

Op 31 augustus vierden we met de kinderen het Offerfeest op school. We deden dat met een ontbijt en
veel leuke activiteiten met de kinderen. Het was heel gezellig en de kinderen hebben genoten.
Het cadeautje aan het einde van de ochtend was natuurlijk ook heel fijn!
We danken ieder die meegewerkt heeft bij de organisatie van dit feest. In het bijzonder de ouders die al
in de vakantie in de weer waren met het verzorgen van de cadeautjes.

Kennismakingsgesprekken

Net als vorig schooljaar, houden we volgende week kennismakingsgesprekken.
De eerste gesprekken zijn op dinsdag na school. U krijgt daarvoor een persoonlijke uitnodiging.
De kennismakingsgesprekken zijn persoonlijke kennismakingsgesprekken tussen ouders, leerling en
leerkracht. Als u meerdere kinderen op onze school hebt, hebt u dus ook meerdere gesprekken. Telkens
met de leerkracht en één van uw kinderen.
Deze week ontvangt u een uitnodiging voor het kennismakingsgesprek.
Het plannen van zoveel gesprekken is lastig. Daarom hopen we dat u op de voorgestelde datum en tijd
kunt komen. Lukt dat echt niet, neemt u dan even contact op met de leerkracht.

Op tijd op school

Schooltijden:
08.25 uur gaat de zoemer. Dan gaan alle kinderen naar binnen
08.30 uur alle kinderen zitten op hun plaats in de klas. De les begint.
12.00 uur de kinderen gaan naar huis of blijven over
12.45 uur de les begint.
Na de zomervakantie hebben veel kinderen moeite om op tijd op school te komen. Het is voor de juf en
voor de andere kinderen erg lastig als steeds kinderen de les onderbreken als zij te laat binnenkomen.
Daarom wordt “te laat komen” geregistreerd en zijn vervelende maatregelen nodig.
 De buitendeuren gaan dicht om 08.30 uur. Kinderen die later komen melden zich bij Souad.
 Souad geeft een briefje mee voor de juf en voor de ouders en laat de kinderen binnen.
 Na 3 keer te laat komen, gaat een officiële brief naar de ouders.
 Blijft een kind te laat komen, dan wordt dit besproken met Leerplicht. Leerplicht kan boetes uitdelen.

Naar huis gaan

Bij het naar huis gaan merken we óók, dat we meer leerlingen hebben. In de hal is het een drukte van
belang met groepen die naar buiten willen en ouders die hen komen ophalen. We willen het daarom
eens anders gaan proberen:
Ouders wachten buiten. Kinderen hebben hen dan eerder gevonden en het wordt geen chaos in de hal.
Groepen 1-2: worden opgehaald bij de buitendeur van het lokaal (was al zo)
Groepen 3-4 worden door de juffen buiten, voor de voordeur gebracht en wachten daar op hun ouders
Groepen 5-8 gaan zelfstandig naar beneden en door de achterdeur naar buiten
(Bij regen kunnen ouders die een beetje te vroeg zijn, schuilen onder het afdak)

Andere pauzetijden

Tijdens de pauze is het erg druk op de speelplaats. Daarom worden de pauzetijden aangepast:
09.45-10.00 uur: groep 3a+3b , (Eten/drinken vanaf 10.00 uur in de klas)
10.00-15.15 uur: groep 6+7+8,
10.15-10.30 uur: groep 4a+4b+5a+5b

Hoofdluis

In de eerste schoolweek zijn alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd.
Het beste kunt u zelf ook thuis uw kinderen regelmatig controleren.
Als er luizen zijn, moet u de haren van uw kind wassen met een speciale shampoo (Die kunt u bij
bijvoorbeeld Kruidvat kopen.). Als het kind behandeld is mag het gewoon naar school komen. Wilt u het
wel de leerkracht vertellen, zodat zij dan een luizenmoeder kan inschakelen om de hele klas te
controleren. Zo kunnen we zorgen, dat niet meer kinderen last krijgen.
Omdat veel kinderen de PBS-regels vergeten zijn, gaan we die binnenkort herhalen.
Het moet rustig zijn in school en de speelplaats moet schoon blijven, dus geen afval op de stoep !

De Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, ongeveer 15 keer per schooljaar, telkens als er voldoende nieuws te vertellen is.

Ouderkamer
Programma week 37 en 38
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit
Op dinsdag 28 augustus vond weer de eerste Ouderkamerbijeenkomst plaats in het
nieuwe schooljaar en in de nieuwe Ouderkamer.
Juffrouw Petra, directeur van Bs. De Regenboog en meneer Gerard, directeur van
bs. Aboe-el-Chayr spraken een welkomstwoordje en samen met alle ouders en
gastdocenten dronken we een feestelijk glaasje sap op een goed nieuw schooljaar
voor zowel kinderen, ouders als team van de basisschool.
Daarna werd het nieuwe weekprogramma in de Ouderkamer besproken.
Wilt u ook graag meedoen met de lessen en/ of activiteiten in de Ouderkamer, dan
bent u van harte welkom. In de Ouderkamer is ook het nieuwe weekprogramma te
verkrijgen.
Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit:
Dinsdag 11 september 8.45 uur- 10.15 uur
Informatiebijeenkomst over kinderfysiotherapie door kinderfysiotherapiepraktijk Move-Ing.
Zij geven informatie over de volgende onderwerpen:
 Zit met pit; dit gaat over houding bij tablet en computer gebruik
thuis en op school!
 Bewegen en groeien; wat gebeurt er bij jongens en meisjes en waar moeten
we op letten?
 Kinderfysio/ kinderbekkenfysiotherapie en sensorische informatieverwerking.
Dinsdag 18 september 8.45 uur – 10.15 uur
Stichting Leergeld geeft informatie
 Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding via Stichting Leergeld?
 Welke hulp kan door Stichting Leergeld geboden worden?
Spreekuur van Stichting Leergeld in wijkcentrum de Ypelaer
Stichting Leergeld is op vrijdag 14 september en vrijdag 28 september aanwezig in het Ronde Tafelhuis
U kunt hier terecht voor al uw vragen, maar ook voor het inleveren van inkomensgegevens en
rekeningen.
Computerworkshop
De computerlessen zijn weer gestart in de Ouderkamer.
Wilt u ook graag meedoen met deze lessen, dan bent u van harte welkom.
U leert de basisvaardigheden, maar u kunt ook zelf aangeven wat u graag wilt leren.
De les wordt gegeven door combinatiefunctionaris mediawijsheid Angela Meulensteen.
Dinsdagochtend
10.45 uur- 11.45 uur: Computerworkshop voor beginners
Donderdagochtend 10.45 – 11.45 uur: Computerworkshop voor gevorderden
Samen spelen, lezen en zingen met je kind
Activiteit speciaal voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Wanneer:
Elke maandagochtend en woensdagochtend
Start:
Maandagochtend 3 september en
Woensdagochtend 12 september
Waar:
Op maandagochtend in de speel-o-theek van De Dirigent en op woensdagochtend in
peutercrèche De Dirigent.
Tijd:
9.15 uur tot 10.30 uur
Wat gaan we doen: Onder begeleiding van Rosalyn de Groot, Factorium Tilburg gaan we samen
spelen, liedjes zingen en een boekje lezen met ouders en hun jonge kind. We maken er een gezellige
ochtend van voor de kinderen en de ouders.Alle ouders en hun kind(eren) in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
zijn welkom. We drinken na afloop samen gezellig iets en praten even na met elkaar.

