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Start schooljaar + vrijdag 14 september 
 
We zijn alweer een paar dagen onderweg in het nieuwe schooljaar en weten onze              
weg al aardig te vinden in de nieuwe groepen en het nieuwe rooster. Soms is het                
nog zoeken, maar in zo’n eerste week nemen we alle tijd om kinderen en onszelf               
wegwijs te maken. 
Volgende week vrijdag, 14 september willen we u allen graag uitnodigen voor een             
startactiviteit. Deze begint direct na schooltijd. U gaat dan samen met de kinderen             
in groepjes een parcours rondom de school lopen waar u verschillende activiteiten            
tegenkomt. Bij elke activiteit staat een leerkracht. Op die manier kunnen we            
elkaar weer begroeten en bijpraten. Aan het eind van het parcours komt u weer              
op het schoolplein, waar de ouders van de Oudervereniging u staan op te wachten              
met iets lekkers te drinken en wat te eten. 
We sluiten de middag rond 16.30 uur af. We hopen u allen te zien! 
 

Schoolreisjes en kamp groep 7/8 
 
Het kamp voor groep 7 en 8 vindt plaats van dinsdag 18 september t/m vrijdag 21 september. 
De groepen 1 t/m 6 gaan op dinsdag 18 september op schoolreis. 
Verdere informatie krijgt u via de stamgroepleerkrachten op de mail. 
 

Informatieavond 
 
Op maandag 1 oktober houden we onze jaarlijkse informatieavond. Op deze avond zal ook het vernieuwde                
Scoolsuite programma worden getoond. (het programma op de iPad waarmee de kinderen plannen enz.) Het               
programma is een stuk gebruiksvriendelijker geworden en daar zijn we blij mee. 
Op deze avond zal de Medezeggenschapsraad de uitslag van de ouderenquête presenteren.  
De Oudervereniging zal verslag doen van haar activiteiten. 
Na de pauze is er gelegenheid om in de groepen te kijken en informatie te krijgen. 
U krijgt nog een uitnodiging met een link waar u zich kunt opgeven voor deze avond. 
  

Kalender 
 
Deze week krijgt u de kalender digitaal toegestuurd. Deze is nog niet volledig. Er moeten nog                
een paar activiteiten worden ingevuld waarvan de data nog niet bekend zijn. Zodra deze data               
binnen zijn, gaat de kalender naar de drukker en kunt u hem dus ook in een papieren versie                  
verwachten. 
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Belangrijke ICT-zaken  
 
iPad 
 
Inmiddels hebben we de eerste dagen van het nieuwe schooljaar weer achter de rug. U zult waarschijnlijk de nodige                   
verhalen al gehoord hebben van uw kinderen. Uiteraard is de IPad iets waar de (nieuwe) groep 3 leerlingen al lang                    
naar uitkijken. Wij begrijpen dat het voor u (nog) niet duidelijk is wat u en uw kind met de iPad kunnen en mogen.                       
Tijdens de informatieavond zullen de belangrijkste zaken worden uitgelegd en is er ruimte om vragen te stellen.                 
Tijdens de gesprekken met de leerkracht van uw kind zal dieper op de inhoud van het leerplan worden ingegaan.  
 
Appstore 
 
Vanaf dit jaar zal de Appstore van de iPads van de leerlingen verdwijnen.             
Wij merkten dat er door kinderen inloggegevens werden doorgegeven aan          
elkaar. Hierdoor is het niet te controleren hoe en door wie apps worden             
geïnstalleerd. Aangezien het om een school-iPad gaat hebben wij daarom          
besloten om de Appstore te verwijderen. Dit zal geen gevolgen hebben           
voor de apps die de kinderen voor school nodig hebben, deze worden door             
ons geïnstalleerd. Eventueel betaalde apps blijven gekoppeld aan het         
Apple-ID en deze apps kunnen zonder moeite op een ander Apple           
apparaat worden geïnstalleerd zodra u weer inlogt met het betreffende ID.  
  
Scoolsuite 
Wellicht heeft u gemerkt dat de leeromgeving (Scoolsuite) waarin de kinderen werken iets veranderd is. Het is nu                  
nog overzichtelijker en er zitten nog meer handige functies in die het leren van uw kind ten goede komen. Ook hier                     
komen wij tijdens de informatieavond op terug. Achter de schermen zijn we druk bezig om het rooster weer klaar te                    
zetten. U begrijpt dat dit aan het begin van het jaar veel tijd kost. Wij hopen dit zo snel mogelijk klaar te hebben,                       
zodat de kinderen weer zelf kunnen plannen. Uiteraard zorgen wij dat de kinderen op de juiste plek terecht komen                   
totdat het rooster beschikbaar is. Gedurende het jaar blijven wij de kinderen helpen en begeleiden; ook als de                  
kinderen straks zelf moeten plannen houden wij, vanzelfsprekend, een oogje in het zeil.  
 
Mochten er nu toch al vragen zijn, dan mag u gerust contact met mij opnemen: rsibma@dehuve.nl.  
 
Ik hoop u hiermee tot zover voldoende te hebben ingelicht.  
 
Groeten, Rutger 
 

Diploma 
 
Jasmijn Vogelaar heeft haar zwemdiploma B gehaald. Van harte gefeliciteerd Jasmijn! 
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Nieuws van het kleuterplein 
 

De kop is eraf, wij zijn schooljaar 2018-2019 gestart! 

En wat hebben we al mogen genieten van en met elkaar, na 6 weken vakantie lijkt het net of iedereen er weer aan                       

toe is. Voor de kinderen is soms nog wel wennen, om te luisteren, in de kring zitten en wachten op je beurt voordat                       

je iets mag zeggen! Maar we nemen uitgebreid de tijd om hier aandacht aan te besteden en de regels en afspraken                     

eigen te laten maken. 

De eerste verjaardagen hebben we al gevierd, de eigen verjaardagskalender is gemaakt en hangt ook al in de klas. 

Mocht u als ouder vragen hebben, schroom niet om ons te benaderen dit kan persoonlijk na schooltijd, of per mail.                    

Wij zullen proberen u zo goed mogelijk hierin te betrekken of te helpen. 

 

Voor de nieuwe ouders is dit stukje in de wekelijkse Stuifmail belangrijk omdat wij hierin veel informatie zetten. Ook                   

via Klasbord volgt informatie, dus is het van belang dat uw e-mailadres actief is en u hierop regelmatig kijkt! 

 

Hieronder een opsomming van belangrijke data in die in de komende weken gaan plaatsvinden: 

● Startdag vrijdag 14 september na schooltijd. U bent allen van harte welkom. 

● Schoolreis dinsdag 18 september van 8.30-15.30! uur. Informatie volgt nog. 

● Informatieavond maandag 1 oktober 19.30 uur. 

● Start Kinderboekenweek woensdag 3 oktober onder schooltijd. 

● Herfstvakantie maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober. 

 

Wij wensen iedereen een fijne en prettige week. 

Met vriendelijke groet, de leerkrachten van het Kleuterplein 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Ik heb jou nodig! 

Exodus 3: 1-14, Exodus 3: 15-4: 21 en 27-31 

God heeft Mozes nodig: Hij moet naar de farao van Egypte gaan om te zeggen dat hij het slavenvolk moet laten gaan. 

Mozes aarzelt en zegt dat hij het niet kan. Uiteindelijk gaat hij toch, zijn broer Aäron gaat met hem mee. 

  

Verhalen: 

Mozes wordt geroepen, Exodus 3:1-14 

Mozes wil niet, Exodus 3:15 - 4:17 

Mozes gaat terug naar Egypte, Exodus 4:18-31 

 

Verjaardagen 
 

1 augustus Koert Waidijk De Koolmeesjes 4 jaar 

3 augustus Jay van Ommen De Koolmeesjes 4 jaar 

4 augustus Yente Alfing De Kaketoes 6 jaar 

5 augustus Sami Boutros De Pauwen 10 jaar 

9 augustus Adrina Margosyan De Roodborstjes 5 jaar 

10 augustus Riaan Horstink De Nachtegalen 6 jaar 

Ruben Horstink De Roodborstjes 6 jaar 

18 augustus Mari Misakian De Koolmeesjes 4 jaar 

21 augustus Maud Visser De Pauwen 11 jaar 

Nina Visser De Pauwen 11 jaar 
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22 augustus Narek Bedrosian De Nachtegalen 7 jaar 

24 augustus Johan Auraha De Flamingo’s 12 jaar 

25 augustus Daniël Dawood De Koolmeesjes 4 jaar 

25 augustus Jari Reuvekamp De Flamingo’s 9 jaar 

Tijn Schipper De Flamingo’s 9 jaar 

29 augustus Sophie Egberink De Nachtegalen 6 jaar 

1 september Lotte Heimerikx De Zwaluwen 10 jaar 

3 september Sepp Wild De Roodborstjes 5 jaar 

5 september Emily Werksma De koolmeesjes 4 jaar 

6 september Smbat Avakian De Roodborstjes 5 jaar 

7 september Lynn Wijnen De Koolmeesjes 4 jaar 
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