10 september 2021

Nieuws
Start schooljaar
De kinderen zijn een aantal weken geleden fluitend de vakantie in gegaan. Afgelopen maandag hebben wij ze
weer naar binnen mogen vegen. Wat was het fijn om elkaar weer te zien!
Kennismaken
Zoals jullie weten ben ik (Femke Dirkx) vanaf dit schooljaar de nieuwe directeur. Contact met ouders en
kinderen vind ik enorm belangrijk! Daarom zal ik op de dagen dat ik op school ben bij de deur op het
onderbouwplein staan om de kinderen te verwelkomen. Heeft u een vraag of opmerking, spreek me gerust even
aan. Afgelopen maandag ben ik mezelf in alle klassen even voor gaan stellen. We hebben een spelletje gedaan
waardoor kinderen mij konden leren kennen en we hebben een spelletje gedaan waardoor ik de kinderen kon
leren kennen. Namen onthouden is niet mijn sterkste kant, maar ik ga mijn best doen!
Gouden weken
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het
proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de
leraar en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren.
Daar heb je de rest van het jaar plezier van. Deze eerste weken noemen we daarom de gouden weken. Tijdens
de gouden weken doen we in de klas allerlei activiteiten die gericht zijn op groepsvorming.
Ouder aan het woord gesprekken
In de derde schoolweek staan de ouder aan het woord gesprekken gepland. U ontvangt via de mail een
uitnodiging om hiervoor in te schrijven. Dit gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij vooral de ouder aan
het woord is. Vanwege corona zullen de gesprekken digitaal gevoerd worden. U bent niet verplicht om in te
schrijven.
Ouders in de school
Vanwege de coronamaatregelen, komen de ouders als meer dan een half jaar nauwelijks in de school. Kinderen
komen zelfstandig naar binnen. Dat bevalt ons heel goed. We zien dat dit rust geeft voor de leerkrachten,
ouders en kinderen. Wel merken we dat we daardoor iets minder persoonlijk contact hebben met de ouders.
Dat vinden we jammer. Daarom hebben we vanaf dit schooljaar inloopmomenten. Tijdens de inloop kunt u
samen met uw kind naar zijn of haar schriften en werkjes komen kijken. Helaas hebben we op dit moment nog
geen groen licht voor deze inloopmomenten. Zodra de coronamaatregelen het toelaten hoort u het van ons.

Toestemmingsformulier
U bent gewend ieder jaar een toestemmingsformulier te ontvangen waarop u aan kunt geven of u wel of geen
toestemming geeft voor het delen van gegevens en foto’s. Inmiddels is de wetgeving veranderd, we hoeven nog
maar één keer om toestemming te vragen. De toestemming geldt dan voor de gehele schoolloopbaan. Uiteraard
kunt u tussentijds wijzigingen doorgeven, mocht dat nodig zijn. Deze week ontvangt ieder kind het formulier.
We willen u vragen het formulier uiterlijk 17 september in te leveren bij de eigen leerkracht.

Basisschoolapp
Enkele jaren geleden heeft KC De Kersentuin de basisschoolapp geïntroduceerd. Het implementatieproces is
niet helemaal goed gegaan. Er zijn ouders en leerkrachten die op dit moment nog geen gebruik maken van de
app. Binnenkort krijgt het team een scholing over het gebruik van de basisschoolapp. We maken dan ook
afspraken over het gebruik hiervan. Vanaf dan zullen we de basisschoolapp als communicatiemiddel gebruiken.
Het is daarom belangrijk dat alle ouders de app op hun telefoon hebben staan. Lukt het niet om de app te
installeren of uw kind(eren) aan de app te koppelen, neem dan contact op met Linet
( linet.degreef@eenbes.nl ). Zij zal een afspraak met u maken om de app te installeren.

Even voorstellen
Hallo,
Mijn naam is Naom Pavlakis en ik ben 16 jaar oud. Mijn hobby’s zijn
voetballen en sporten met vrienden.
Ik heb op het Vakcollege in Eindhoven gezeten voor 4 jaar. Daar ben
ik geslaagd op het niveau VMBO Kader. Nu studeer ik bij het Summa
College als Onderwijsassistent. Ik zit nu in mijn tweede jaar van de
studie.
Ik heb heel veel zin om hier stage te lopen en veel dingen te leren,
zodat ik me kan voorbereiden voor als ik een leraar ben.
Ik ben het hele jaar op donderdag en vrijdag in groep 1/2.
Met vriendelijke groet,
Naom Pavlakis

Belangrijke data
September
13
13 t/m 15
16
20 t/m 24
24
27
27 t/m 1 okt
29
29

Luizenpluizen
Basisschool trektocht gr. 7 en 8
Dag van de leidster
Ouder aan het woord gesprekken
Kersvers 2
Promoshow Mad Science
Week tegen pesten
Start Kinderpostzegels gr. 7
OR vergadering

Verjaardagen
September
1
1
2
3
4
6
8
8
9

Oproep GMR

Jeppe gr. 2-3
Lex gr. 4
Lena gr. 8
Juf Virgillea
Finn gr 4
Finley gr. 1-2
Lei gr. 8
Laura gr. 7
Stan gr. 5-6

15
17
19
19
20
21
28
29

Bibi gr. 2-3
Meester Léon
Evi gr. 4
Imke gr. 4
Jim gr. 4
Marin gr. 7
Isabeau gr. 1-2
Sofia gr. 4

