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Info september 2018
Start nieuwe schooljaar
We zijn dit schooljaar heel vrolijk en fris gestart. Ouders en kinderen hebben met de
nieuwe juf of meester kennisgemaakt. In de klas wordt hard gewerkt aan de
groepsvorming, wat belangrijk is voor een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen
zich goed kunnen ontwikkelen. Er is een hele positieve sfeer in de school op beide
locaties.
U heeft ook gezien dat de hallen anders ingericht zijn. Het ziet er opgeruimd en veel
vriendelijker uit. We vinden het belangrijk dat het opgeruimd blijft.
Komende tijd willen we ook het schoolplein en de buitenkant van de school een netter
frisser aanzien geven. In de vakantie zijn alle deuren, ramen en kozijnen al geverfd.
We willen met elkaar deze positieve flow vasthouden, zodat we allemaal; kinderen,
ouders en leerkrachten trots op onze school zijn waar we samen spelen en samen leren.
Francis
Francis is de afgelopen jaren als vrijwilliger op locatie Vlasdreef schoolgastvrouw
geweest. Ze is deze week aan een betaalde baan begonnen, wat betekent dat we haar
op locatie Vlasdreef moeten missen. We bedanken haar voor wat ze voor locatie
Vlasdreef heeft betekend.
Regels m.b.t. het brengen van leerlingen naar school
In het nieuwe schooljaar willen we iedereen weer herinneren aan de regels die bij ons op
school gelden m.b.t. het naar school brengen van de leerlingen.
Groep 1/2:

De ouders mogen hun kinderen in de klas brengen. We vragen de ouders
wel om de klas zo snel mogelijk weer te verlaten. De leerlingen komen
binnen via de hoofdingang.
Groep 3/4: De ouders brengen hun kinderen tot aan de deur van het klaslokaal. De
leerlingen komen binnen via de hoofdingang.
Gr. 5 t/m 8: De leerlingen komen binnen via de ingang van de bovenbouw.
Ze verlaten de school ook via de ingang van de bovenbouw.
Nieuwe telefoonnummers en mailadressen
Regelmatig komt het voor dat een telefoonnummer, het mailadres of het woonadres niet
meer klopt met de gegevens van de school. Om alle gegevens up to date te houden,
willen we u vragen om indien u een nieuw telefoonnummer (dit geldt niet alleen voor het
“gewone” nummer, maar ook voor de eventuele “noodnummers”) een nieuw emailadres
heeft of evt. bent verhuisd, dit door te geven aan de school.
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Rapporten
Wilt u de rapporten, voorzien van uw handtekening, weer mee terug naar school geven.
Ouderkalender
U was gewend een jaarkalender van ons te ontvangen. De kalender was altijd vrij leeg
en u kon dan zelf alle activiteiten er in zetten die in de nieuwsbrief vermeld werden. We
kiezen ervoor deze papieren kalender niet meer uit te delen.
Alle activiteiten die op school plaatsvinden , zetten we in de kalender op de website ,
zodat u altijd de beschikking heeft over een kalender die up to date is.
Oproep kleutergroepen
Onze kledingvoorraad bij “ongelukjes” is niet meer compleet. We hebben vooral lange
broeken, sokken en ondergoed nodig. Als u nog oude kleding over heeft, zijn wij er erg
blij mee. Indien mogelijk graag wat extra jongenskleding.
Fietsen op het schoolplein
In verband met de veiligheid van de leerling en ouders, vragen wij om niet met de fiets of
scooter op het schoolplein of voetpad rond de school te rijden.
Met de fiets naar school mag alleen als je ver weg woont. Kinderen die dicht bij de school
wonen mogen niet met de fiets naar school komen. Er is n.l. maar heel weinig ruimte om
de fietsen te plaatsen. Graag vragen wij hiervoor de medewerking van de ouders.
Hulpouders
Ook dit jaar zijn er weer hulpouders nodig voor de diverse activiteiten in de klassen. Het
gaat dan om hulp bij crea-activiteiten, computerles. Of misschien wilt u zich inzetten bij
het voorlezen bij de kleuters of het doen van gezelschapsspelletjes.
Bij het plannen van deze activiteiten is het voor de leerkracht van belang om te weten of
ze kunnen rekenen op uw hulp.
Mocht u bereid zijn om in de klas van uw kind hulpouder te zijn, meldt u dit dan bij de
desbetreffende leerkracht.
Gym / sportschoentjes
Op dit moment constateren wij, dat tijdens de bewegingsactiviteiten in het speellokaal en
tijdens de gymlessen in het gymlokaal, een groot aantal kleuters en leerlingen van groep
3 t/m 8, hier aan meedoen zonder gebruik te maken van gym/sportschoentjes.
Wij verzoeken u om uit oogpunt van hygiëne (voetschimmel) en veiligheid
(stoten, schoppen en verzwikken) er zorg voor te dragen dat uw kind tijdens het
bewegingsonderwijs gebruik maakt van gym/sportschoentjes.
Informatieavond groepen 3
De leerlingen van groep 3 zijn vorige week gestart in hun nieuwe klas en hebben
gemerkt dat er vanaf nu heel veel dingen anders gaan dan dat ze gewend waren in
groep 1/2. Ze beginnen al behoorlijk te wennen aan de omschakeling. Ouders van de
leerlingen van groep 3 zullen ook veel nieuwe verhalen horen en wellicht vragen
hebben.
Om u gelegenheid te geven ook wat meer vertrouwd te raken met de werkwijze in groep
3 organiseren we op donderdagavond 13 september om 19.00 uur een
informatieavond voor de ouders van de beide groepen 3. Deze avond vindt plaats
op locatie Vlasdreef. Tijdens deze informatieavond liggen de materialen klaar die we
gebruiken tijdens de lessen. De leerkracht loopt rond om toelichting te geven en vragen
te beantwoorden.

NB. de eerste algemene kijkmiddag voor alle groepen staat gepland op 11 oktober.
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Kindgesprekken
Op maandag 17 en woensdag 19 september zijn er weer de kindgesprekken. Bij een
kindgesprek is het de bedoeling dat u als ouder in gesprek komt over uw kind met de
leerkracht. Er kan in dit gesprek uitgesproken worden wat ouders en school van elkaar
verwachten en hier kunnen heldere afspraken over gemaakt worden. Het doel van dit
gesprek is, met uw inbreng, de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun
ontwikkeling.
De kinderen krijgen vrijdag 7 september een uitnodiging voor dit gesprek mee. Graag
ontvangen wij het strookje van deze uitnodiging maandag 10 september terug.
Met de ouders van groep 8 worden tijdens deze gesprekken bovendien de resultaten
van de IEP-advieswijzer besproken.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 18 september komt de schoolfotograaf weer langs. U krijgt hierover van de
ouderraad nog nadere informatie.
Studiemiddag
Dinsdagmiddag 25 september is er voor de leerkrachten een studiemiddag. Alle
leerlingen zijn deze middag vrij van school. Vergeet u niet om eventueel afspraken te
maken met de opvang.
Kinderpostzegels
De leerlingen van groep 7 en 8 doen dit jaar weer mee aan de kinderpostzegelactie.
Op woensdag 26 september gaat de kinderpostzegelactie om 12.00 uur van start.
Vanaf dat moment gaan ruim 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 er op uit om de
kinderpostzegels en kaarten te verkopen.
De Kinderpostzegelactie is de oudste, de grootste en de hoogst gewaardeerde
scholenactie van Nederland.
Tijdens de kinderpostzegelsactie 2018 gaan duizenden schoolkinderen in heel Nederland
op pad om zich in te zetten voor een goed thuis voor kinderen. Het doel is om kinderen te
helpen die:
 niet meer bij hun ouders kunnen wonen
 opgroeien in een arm gezin
 met hun moeder of ouders in de opvang wonen
De leerlingen van groepen 7 en 8 komen woensdag 26 september om 12.00 uur naar
huis om kinderpostzegels en kaarten te gaan verkopen.

Directeur: Marcel Kocken
E-mail : directie-detoermalijn@prokind-scholengroep.nl
Internet : www.detoermalijnspijkenisse.nl

Vooruitblik oktober

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek. Dit keer staat deze in het teken
van Vriendschap.
Kijkmiddag
Donderdag 11 oktober wordt de eerste kijkmiddag gehouden van 15.15 uur tot 15.45
uur. U kunt dan het werk van uw kinderen in de klas bekijken. Het is niet de bedoeling
dat u de vorderingen van uw kind bespreekt op dit tijdstip. Hiervoor is de rapportavond
in november.
Voorlichtingsavond groep 8
De voorlichtingsavond voor groep 8 wordt in samenwerking met het Voortgezet
Onderwijs gehouden. Er worden binnenkort afspraken met het VO gemaakt over de
datum. Zodra de datum bekend is, zetten wij deze in de kalender op de website.

