
 
 

Maandinfo september 2021 

 

Goede morgen, 

De kop is eraf. Alle kinderen hebben inmiddels hun weg gevonden. Het was 

best even wennen in een ander lokaal, op een andere plek en met nieuwe 

leerkrachten. Voor leerkrachten is het ook altijd wennen. De afspraken en 

regeltjes doornemen en kennismaken met de kinderen. Er wordt veel 

besproken en natuurlijk ook al gewerkt!  

Kennismakingsgesprekken  

In de week van 6 september zijn de kennismakingsgesprekken voor ouders en kinderen uit de groepen 2 t/m 8. 

De ouders van de jongste kleuters (groep 1) krijgen altijd een gesprek na 6 weken en in november. De 

leerkrachten zullen alle ouders uitnodigen via Social Schools en vanaf groep 5 is uw kind daar ook bij aanwezig. 

We vinden het belangrijk om niet over het kind, maar met het kind in gesprek te gaan. De gesprekken 

beginnen op 7 september, want maandag 6 september is een studiedag en zijn de kinderen vrij. 

 

Gym voor de groepen 3 t/m 8 

Voor de dinsdag is er nog geen oplossing gevonden. De kinderen mogen nu extra buiten spelen, zodat ze wel 

beweging krijgen. Zodra ik iets weet, hoort u het van mij. 

Op de donderdag geeft juf Anke de gymles. Nu alles weer redelijk normaal gaat, willen we het douchen of 

wassen na de gym ook weer als regel instellen. Het is goed om kinderen te leren om te douchen of te wassen 

na het sporten. Dit geldt voor de kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Het is allemaal nog erg nieuw voor groep 

drie, dus wachten we nog even met douchen tot ze in groep 4 zitten. 

 

Invalpool binnen Ronduit 

Ik moet u helaas melden dat de invalpool van onze stichting vrijwel leeg is. Dit betekent dat als er een collega 

ziek is en er geen invaller of collega is die kan invallen, de kinderen de eerste dag verdeeld worden over de 

groepen en daarna een dag thuis moeten blijven met huiswerk. Als het ziekteverlof langer duurt, gaat om de 

beurt een groep naar huis, zodat de “pijn” verdeeld wordt. 

Laten we hopen dat het niet vaak voorkomt en ik hoop op uw begrip voor deze moeilijke situatie.  

 

Ouderavond 

Hierbij nodigen wij u van harte uit om aanwezig te zijn op onze Leader in Me 

ouderavond op dinsdag 9 november vanaf 19.30 uur. We zitten nu in het derde 

jaar van het traject en we willen u graag vertellen hoe we dit geïntegreerd hebben in 

onze lessen. U krijgt nog een folder met een uitnodiging, gemaakt door een groepje 

kinderen. Zet u de datum in uw agenda!!! 

 

AVG toestemmingsbrief 

De ouders uit de groepen 4 t/m 8 krijgen opnieuw een toestemmingsbrief voor het gebruik van beeldmateriaal 

van uw zoon/dochter. Voor de groepen 1 t/m 3 is het nog niet zo heel lang gelden ingevuld. Uw toestemming 

geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in opdracht worden gemaakt. Binnen Social Schools kunnen 

per groep ook foto’s verstuurd worden. Dit is een beveiligde omgeving en is alleen ter inzage van de ouders uit 

die groep. We vinden het fijn als we af en toe foto’s van activiteiten naar ouders kunnen sturen. Het geeft u 

een idee van wat we doen op school, naast de informatie die leerkrachten melden. We hopen dat alle ouders 

hier toestemming voor geven! 

Zie voor verdere uitleg de brief die per gezin wordt meegegeven en graag op tijd weer inleveren bij de 

leerkrachten. 
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Trakteren op school 

Kinderen mogen als ze jarig zijn trakteren en de klassen weer rondgaan. We willen u wel dringend verzoeken 

om gezonde traktaties uit te delen en de leerkrachten vinden een gezonde traktatie ook heel fijn. Op internet 

zijn hele leuke traktaties te vinden. Het hoeft niet altijd eetbaar te zijn wat kinderen uitdelen. De kinderen gaan 

rond 12 uur de klassen rond. 

 

Film circus dag 

In de feestweek heeft een ouder van school een mooie film gemaakt van de circusdag. Het bestand is echter te 

zwaar om te versturen via Social Schools. Als u belangstelling heeft om de film te ontvangen, dan kunt u mij 

een mailtje sturen en dan verzend ik hem via we transfer. 

 

Juf Anke getrouwd: 

Op 12 augustus is juf Anke in het huwelijksbootje gestapt met haar Niels. Ze hebben een fantastische dag 

gehad en zijn naar Florence op huwelijksreis geweest. Ze heeft al foto’s laten zien, maar ze wil toch ook graag 

nog een keer in trouwkleding naar school komen. Volgende week donderdag 2 september komt zij op school 

samen met haar man en maken we er een gezellig moment van. Die dag is 

er dus geen gym, want je kunt moeilijk gym geven in een trouwjurk!  

 

 

 

 

Reclame materiaal 

Normaal gesproken leg ik de folders van typecursussen, abonnementen etc in de gangen bij de ingangen, maar 

nu ouders nog niet in de school komen, geven we de folders mee naar huis en kunt u zelf een 

keuze maken of u hier aan mee wilt doen. 

 

Schoolgids/kalender/Jaarplan 

Op de website staat de nieuwe schoolgids, kalender en ons jaarplan van dit jaar. Er staat ook 

een promotiefilmpje op de website. Heeft u al eens gekeken? De kalender is belangeloos 

gedrukt door Springeruit Drukwerk. Hartelijk dank hiervoor! 

 

8 oktober optocht 

De jaarlijkse 8 oktober lampion optocht gaat dit jaar ook niet door. De organisatie van Alkmaars Ontzet heeft 

helaas moeten inzien dat door de huidige corona regels het niet mogelijk is om dit veilig te doen. Op de website 

van de 8 October Vereniging kunt u lezen wat er wel gedaan wordt. 

 

Tip voor traktaties 

 

Watermeloen ijsjes 
Benodigdheden: 

Watermeloen (2/3 stuks) ijsstokjes 

 
Snij 1 watermeloen door de helft en de overige watermeloen(en) in plakken en daarna in 

driehoekige punten (zie foto) 
Steek de punten op een ijsstokje 

Doe een stukje huishoudfolie om de halve meloen, leg deze op een bord en steek de stokjes 

in de watermeloen. 

 

 

 



 

 

 

Jarigen in september             

01 Kyanu  gr 1/2A 

01 Haron  gr 6 

04 Modasir  gr 3A 

04 Eline  gr 6 

07 Jimmy  gr 1/2A 

10 Luca  gr 3A 

11 Elise  gr 4 

13 Olivia  gr 3B 

13 Riley  gr 5 

15 Billy  gr 6 

17 Melissa  gr 7 

18 Parsa  gr 1/2A 

18 Mara  gr 3A 

18 Wessel  gr 7 

20 Emily  gr 8 

21 Mika  gr 8 

22 Jens  gr 6 

25 Jess  gr 8 

27 Camila  gr 8 

27 Jonah  gr 1/2A 

30 Thomas  gr 1/2A 

30 Shahid  gr 7 

 

 

 


