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WELKOM TERUG!
De afgelopen week heeft het team van school
alles in gereedheid gebracht om al onze kinderen weer te verwelkomen. Alles ligt en staat
klaar om het nieuwe schooljaar te starten. We
hebben er zin in!
..
IN DIT NUMMER o.a.:

In deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar willen we graag nog enkele zaken
onder uw aandacht brengen.
Mocht u naar aanleiding van één van de items
nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd
contact met ons opnemen.
Voor nu willen we iedereen alvast een leerzaam, maar vooral ook plezierig schooljaar
toewensen!

Inloop voor de onderbouw
tot en met groep 3
Vrijwillige ouderbijdrage

Inloop voor de kleutergroepen en leerlingen groep 3
Rooster tijden schooldag

Gymmen en gymkleding
Gezonde school
Aanschaffen hoofdtelefoon
Brengen en halen met de
auto
Algemene ouderavond 19
september

8:20 uur

School open

8:30 uur

Start van de lessen

9:45 uur

Daily Mile

10:45 uur

Kleine pauze

12:00 uur

Lunch– en speelpauze

12:45 uur

Start middagprogramma

14:15 uur

Einde lesdag

Naschoolse activiteiten
14:30 uur

Start activiteit

15:15 uur

Einde activiteit

De kinderen uit groep 1, 1/2, 2/3 en 3 kunnen
door hun ouders naar de klas worden gebracht.
De meeste onderbouwleerlingen vinden de
start van het nieuwe schooljaar erg spannend.
Vooral voor de kinderen die het programma
van groep 3 gaan volgen, verandert er veel.
We denken dat we door het organiseren van
de inloop voor onze jongste leerlingen deze
spanning voor een groot deel weg kunnen
nemen. Na de herfstvakantie zijn alle leerlingen van groep 2/3 en 3 zo gewend dat ze
zelfstandig naar binnen kunnen komen.
Wel willen we u vragen om voor de start van
de lesdag (8:30 uur) afscheid te nemen van uw
zoon of dochter, zodat de leerkracht in alle
rust de lesdag kan opstarten.
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VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Bij aanvang van het schooljaar informeren we u over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Voor dit schooljaar is de
hoogte van de vrijwillige bijdrage door de MR vastgesteld op:
Groep

Vrijwillige ouderbijdrage

Totaal

Nieuwe leerlingen na
december

Groep 1, 2 en 3

€ 20,00 voor activiteiten en vieringen + € 5,00 voor de
schoolreis .

€ 25,00

€ 15,00

Groep 4 t/m 5

€ 20,00 voor activiteiten en vieringen + € 35,00 voor de
schoolreis .

€ 55,00

€ 45,00

Groep 6 en 7

€ 15,00 voor activiteiten en vieringen + € 35,00 voor de
schoolreis

€ 50,00

€ 42,50

Groep 8

€ 15,00 voor activiteiten en vieringen + € 55,00 voor het
schoolkamp

€ 70,00

€ 62,50

In de activiteitenkalender die voor de zomervakantie is meegegeven staat een fout m.b.t. de vrijwillige bijdrage voor
de kinderen uit groep 3. De bijdrage voor de kinderen uit groep 3 bedraagt € 25,00 i.p.v.
€ 55,00. Als u voor uw zoon of dochter (uit groep 3) teveel hebt overgemaakt, dan wordt dit in de loop van september
door ons teruggeboekt.
De afgelopen twee jaar hebben we geconstateerd dat de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage steeds verder afneemt. Dit betekent dat we in de toekomst keuzes moeten maken over de manier waarop we de feesten, vieringen en activiteiten op onze school organiseren.
Dit schooljaar hebben we het tekort op de bijdrage voor activiteiten en de schoolreis vanuit het schoolbudget bijgelegd.
Helaas hebben we niet voldoende middelen om dit elk jaar te doen.
Om goed zicht te krijgen op de wensen, behoeften en mogelijkheden m.b.t. vieringen, feesten en activiteiten, zullen we in
de loop van komend schooljaar een enquête uitzetten. Voorlopig gaan we nog steeds uit van de organisatie zoals we die tot
nu toe hebben gedaan.
De vrijwillige ouderbijdrage kan worden overgemaakt op:
ten name van:
onder vermelding van:

IBAN NL 11 RABO 0103 7832 61
BS De Twijn AC
naam leerling + groep

GYMTIJDEN—GYMKLEDING
Groep

Gymt op:

1 en 1 / 2 dinsdagochtend
3

woensdagmiddag

4

maandagmiddag

5

vrijdagmiddag

6/7

dinsdagmiddag

8

donderdagmiddag

Vanaf groep 3 dragen alle kinderen gymkleding. Gymschoenen, een korte broek en
een T-shirt. In verband met de hygiëne gaat de gymkleding na de gymles weer mee
naar huis.
De kinderen van groep 1, 1/2 en 2 dragen alleen gymschoenen. De schoenen worden
op school bewaard. Zet voor de zekerheid wel de naam van uw zoon of dochter in de
schoenen. Tijdens de gym dragen de kleuters geen dikke kleding. We helpen deze uit
en ook terug aan te trekken.
Gym is een belangrijk vak op de basisschool. Gemiddeld genomen bewegen kinderen
steeds minder. Daarom vinden we het erg belangrijk dat alle kinderen meedoen met
de gymles. Kan uw zoon of dochter niet meedoen met de gymles? Laat dit dan vooraf
aan de leerkracht van uw kind weten. Zijn we niet vooraf ingelicht, dan gymt uw kind
gewoon mee.

Gym voor de kinderen uit groep 2/3: Groep 2 gymt op dinsdagochtend. Groep 3 gymt op woensdagmiddag. De kinderen
van groep 2/3 sluiten voor de gymlessen dus aan bij de kinderen van hun eigen leeftijd en motorische ontwikkeling.

.
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Het vignet ‘Gezonde school’ is verlengd! + SCHOOLFRUIT
In het schooljaar 20172018 hebben we het
vignet ‘Gezonde School’
gekregen.

water, traktaties, enz…

Wat ik wel alvast kan vermelden is dat we de
komende 20 weken weer schoolfruit mogen
uitdelen. Alle kinderen krijgen voor de kleine
In plaats van gekregen
pauze begint een gezonde snack van school. Op
kun je ook zeggen dat we maandag en vrijdag kunt u uw kind(eren) zelf
het vignet met z’n allen een gezonde snack (fruit of groente) meegeverdiend hebben. Je
ven.
wordt namelijk niet zoElke maandag wordt u geïnformeerd over het
maar een ‘Gezonde school’. Daar moet je wel
fruit of groente die de kinderen op dinsdag,
wat voor doen.
woensdag en donderdag van ons krijgen.
In 2017 zijn we gestart met het stimuleren van
gezonde voeding (lunch en traktaties) en het
drinken van water. Dat we dit met z’n hebben
opgepakt, verheugt ons zeer. Als school kun je
immers niet zonder de medewerking van ouders; school maak je samen!
De ‘Gezonde school’ coördinatoren , juf Ella en
juf Paula, sturen in de loop van de week nog
een thema nieuwsbrief over de ‘Gezonde
school’ naar u toe, waarin allerlei informatie
over het schoolfruit, de lunch, het drinken van

Schoolmaterialen: Wat moeten ouders aanschaffen?
Met uitzondering van een hoofdtelefoon (voor de leerlingen vanaf groep 3) krijgen onze kinderen
alle benodigdheden van school.
We willen u vragen om geen pennen, potloden, stiften of ander kantoormateriaal
van thuis mee te geven. Alle leerlingen krijgen een gevulde pennenzak. Materialen
die stuk of op zijn, worden door ons vervangen.
De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen een agenda van school. Ook deze hoeft niet aangeschaft te
worden.
Vanaf groep 3 hebben alle kinderen de beschikking over een eigen
laptop. Deze krijgen ze van school in bruikleen. De laptop wordt in de
klas vaak gebruikt voor individuele opdrachten. Om ervoor te zorgen
dat de rest van de groep geen hinder heeft van geluidsoverlast, is het
gebruik van een hoofdtelefoon noodzakelijk. Hierin kunnen we helaas
niet voorzien. Vooral vanuit hygiënisch oogpunt vinden we het belangrijk dat alle kinderen een eigen hoofdtelefoon (of oortjes) hebben.
De computer wordt vanaf de eerste week ingezet. Daarom willen we
u vragen om in de loop van de komende week een hoofdtelefoon (of
oortjes) aan uw zoon of dochter mee te geven.
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking!
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WIJ GAAN WEER NAAR SCHOOL VERKEERSHINDER
Vorig schooljaar hebben we regelmatig aandacht gevraagd
voor de verkeersdrukte tijdens het brengen en halen van de
kinderen.
Helaas is de openbare ruimte rondom school erg beperkt. Er
is niet voldoende ruimte om alle auto’s te parkeren, waardoor regelmatig dubbel geparkeerd wordt en er onveilige
situaties voor onze kinderen ontstaan.
Nu de JUMBO wordt verbouwd en tijdelijk ‘Bodrum’ verhuist naar het grasveldje bij de voetbalkooi, zal de verkeershinder alleen maar toenemen.
De komende weken zullen we in de klassen aandacht besteden aan het weggedrag van onze leerlingen, zodat ze niet zonder op– of omkijken het plein verlaten en achteloos achter auto’s over
het parkeerterrein naar huis lopen.
Bij het creëren van een veilige verkeersomgeving willen we ook een beroep op u doen. Samen
kunnen we de verkeersrisico’s tot een minimum beperken! Alvast bedankt!

Algemene ouderavond KENNISMAKING NIEUWE GROEP
Graag willen we u alvast uitnodigen voor de
algemene ouderavond op maandag 19 september.
We beginnen deze avond met een algemeen
gedeelte, waarin u kort wordt geïnformeerd
over de schoolontwikkeling.

Aansluitend kunt u na de pauze de groep van
uw zoon of dochter bezoeken en kennis maken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind(eren).
In de groep krijgt u uitleg over de lesstof en manier van werken. Uiteraard is er ook voldoende
gelegenheid tot het stellen van vragen en/of bekijken van het lesmateriaal waarmee uw kind komend jaar aan het werk gaat.
In verband met de organisatie willen we vooraf graag weten hoeveel ouders me mogen verwachten. In de loop van de week sturen we nog een brief met de agenda en een aanmeldstrookje toe.
We hopen natuurlijk op een groten opkomst!

