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Kalender
do.

30-08 Ouderavond Vormsel 20.00 uur

di.

04-09 Groep 1 en 2 informatieavond 19-00 uur

vr.

07-09 Groep 1 en 2 hele dag vrij.

ma.

10-09 Deze week kennismakingsgesprekken

ma.

10-09 Groep 1A en 2A Kinderboerderij

wo.

12-09 Nieuwsbrief nr. 2

Zo gaan wij met elkaar om
Op basis van gelijkwaardigheid leren we naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen en
voor elkaar te zorgen. Zo spreken we nadrukkelijk af om elkaar niet te pesten. Elk kind moet met
plezier naar school kunnen gaan. Om je goed te kunnen ontplooien is een veilig gevoel immers
noodzakelijk. In de onderlinge contacten willen we elkaar stimuleren tot positief en verantwoordelijk gedrag. Tijdens het schooljaar besteden we regelmatig aandacht aan wat we samen hebben afgesproken. In het kader van het pedagogisch klimaat hebben we een aantal schoolregels
opgesteld. Het zijn elf regels over hoe we met elkaar omgaan. Iedere twee weken staat een regel
centraal waar iedere groep aandacht aan besteed. De komende twee weken staat de volgende
regel centraal:

“IK HEB RESPECT VOOR ANDEREN EN
ACCEPTEER DAT IEDEREEN ANDERS IS”

Medezeggenschapsraad: nieuw lid gezocht
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar hebben we aangegeven dat Judith Schoester als
MR-lid gaat stoppen aangezien haar jongste kind naar het voortgezet onderwijs gaat. We hebben
u gevraagd alvast na te denken of een plek in de MR iets voor U is.
Wat wordt er van u verwacht? Samen met de MR-leden en de directeur wisselt u van gedachten
over allerlei zaken die onze school betreffen. U hoeft hiervoor geen specifieke kennis te hebben.
Een gezonde, frisse kijk op school en onderwijs volstaat. De MR vergadert gemiddeld 5 keer per
jaar. De bijeenkomsten duren twee uren. Ter voorbereiding ontvangt u soms stukken om door te
nemen. Denk hierbij aan 1-1,5 uur voorbereidingstijd.
Heeft u interesse om zitting te nemen in de MR? Laat het ons weten en geef het door aan de voorzitter of de secretaris. Wilt u meer weten over de MR, dan kunt u zich wenden tot een van de leden van de MR. In de schoolgids (zie site) staat nadere info over de MR en wie op dit moment de
MR-leden zijn.
Voorzitter MR

Fons Peeters 06-51389049 (ouder)

Secretaris MR

Jacqueline Fitten 077-3512259 (teamlid) j.fitten@aandevijver.fortior.nl

Ouderportaal
Zoals u via de mail heeft kunnen volgen én al heeft kunnen ontdekken, wanneer u al een account heeft aangemaakt, starten
we vanaf 1 september actief met het werken met ouderportaal.
De nieuwsbrieven, oproepen voor ouderhulp, leuke nieuwtjes
uit de klas, doorgeven van absenties en het intekenen voor de oudergesprekken zijn items die
vanaf maandag aanstaande ook echt via dit portaal gaan lopen. Het vervangt als het ware het
contact dat u voorheen via de mail had, daarom is het ook belangrijk dat u dit account echt aanmaakt voor uw kind(eren). Naast het praktisch gebruiken van het portaal voor het uitwisselen van
informatie, stond en staat persoonlijk contact bij ons hoog in het vaandel en stellen wij dit erg op
prijs!
Via deze weg willen we nog een aantal praktische punten met u delen:

-

Wanneer u uw brief met token (aanmeldcode) niet meer heeft, kunt u deze opvragen via
n.driessen@aandevijver.fortior.nl .

-

De vragen omtrent de AVG vindt u bij instellingen onder het kopje mijn privacy, wij verzoeken u
deze alsnog in te vullen, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

-

Komende week gaat de gesprekkenplanner voor de kennismakingsgesprekken in de groepen 38 voor het eerst gebruikt worden. Ouders met 2 of meer kinderen op onze school krijgen voorrang (24 uur) bij het intekenen op deze lijst. Deze ouders ontvangen hier maandag rond de klok
van 17.00u een mail over, de andere ouders ontvangen de mail dinsdag rond de klok van 17.00u.

-

Dit is tevens de laatste nieuwsbrief die wij via de mail versturen, ook deze wordt vanaf september
middels het ouderportaal verstuurd.

Containers ‘De Taalbrug’

Afgelopen week hebben we contact gehad met de collega’s
van buurschool “de Taalbrug” over de containers die voor hun
school staan. Voor en na schooltijd, in de weekenden en in vakanties spelen hier vaker kinderen op.
Deze containers zijn niet gemaakt om op te spelen, het kan gevaarlijk zijn en de bovenkant van de container is hier niet voor
gemaakt en gaat ervan kapot. Wij willen u als ouder vragen hier samen met ons op te letten en dit
ook met uw kind(eren) te bespreken.

Als tussendoortje alleen fruit/groente
Drie jaar geleden heeft onze school twee keer meegedaan aan het project
"schoolgruiten" (groente en fruit). Belangrijkste insteek is de bewustwording voor het
belang van een gezond tussendoortje. De ervaringen van dit project zijn zeer positief.
Je zag steeds meer kinderen genieten van het gezonde tussendoortje. In navolging hierop hebben we besloten om bij ons op school als tussendoortje tijdens de ochtendpauze alleen fruit of
groenten toe te staan. Het is niet de bedoeling dat kinderen een boterham meebrengen, de
pauze is soms pas om 10.20. De kinderen hebben iedere morgen thuis een ontbijt nodig voordat
ze naar school komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen deze energie nodig hebben

om geconcentreerd en actief te kunnen leren en spelen. Drinken mogen de kinderen altijd, (dagelijks schone bekers) en er is volop water in de kraan! Wij verzoeken u dan ook om geen sapjes
en drankjes mee te geven. Water is dorstlessend, gezond en altijd aanwezig!

Tussendoortje gr. 1-3
Voor de kinderen in de groepen 1 t/m 3 wordt het eten van een tussendoortje iets
meer begeleid. Vandaar aanvullend voor deze kinderen: geef iets van fruit en/of
groente mee dat uw kind graag eet. De appel of sinaasappel in partjes, de sinaasappel in elk geval geschild. Wij vragen u met nadruk om op de trommel (fruitzakje, banaan, beker) de naam van
uw kind te schrijven. Zo kan alles gemakkelijk uitgedeeld worden en komt het juiste trommeltje
weer mee terug!
Het tussendoortje voor in de ochtendpauze legt uw kind bij binnenkomst in de klas in de bekende fruitbak. Blijft uw kind tussen de middag over, dan blijft het eten en drinken dat hiervoor
bedoeld is in de tas.

Renovatie Schoolplein
In dit schooljaar gaan we ons schoolplein (zowel het voorplein als het kleuterplein) flink onder
handen nemen. Vorig schooljaar is hiervoor een conceptplan opgesteld dat we de komende weken nader gaan verfijnen en met de kinderen bespreken.
Waar denken we zoal aan?
Kleuterplein
* egaliseren van de bestrating
* vervanging van de randen rond het speelplein en het klauterrek
* Plaatsing bloembakken als kleine volkstuintjes voor de kinderen
* Klim/klautergrepen tegen de muur (alles op kleuterhoogte en -veiligheid)
* Plaatsing van een kleine pannavoetbalkooi
* aanpassingen groen rond speelplein
* vervanging/renovatie klautertoestel
* en ………….

Voorplein
* Opschoning van de bomen en verwijdering van twee bomen
* Aanpassing van de treden bij de kleuteringang

* Herinrichting hoek met de rekstokken
* Renovatie of vervanging klimtoestel en ondergrond.
* Nieuw groen voorzijde met een binnenpad (nu is de tuin ’s winters altijd dor en de kinderen hoe
ven niet meer over het trottoir te lopen na de pauzes)
* Vervanging houten vlonders rond de bomen (zitbanken?)
* en …………. goede ideeën zijn altijd welkom

Het moge duidelijk zijn dat het totaalplaatje een megaklus is die niet in één keer uitgevoerd zal
worden maar in fases. Ook het financieel plaatje liegt er niet om.
Gelukkig wordt dit grotendeels gefinancierd vanuit de meerjarenplanning van onze stichting Fortior. Helemaal sluitend is een en ander nog niet maar er wordt hard aan gewerkt.
Ook vanuit allen betrokkenen bij school willen we hier aan gaan bijdragen.
Denk hierbij aan:
* actie “Heitje voor een karweitje” door de kinderen rond de herfstvakantie. Opbrengst specifiek
bestemd voor de aanschaf van speelvoorzieningen/-materialen.
* beperkte mate van eigen werkzaamheden. Ouderhulp is van harte welkom.
* Sponsoring: wij komen graag in contact met bedrijven die in deze iets voor ons kunnen betekenen. Ziet u als ouder hierin mogelijkheden of heeft u ideeën? We horen het graag. Neem hiervoor contact op met Eric Classens.
Tot zover deze eerste info. Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief.

