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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
VOORWOORD
De eerste schoolweek is voorbij en groep 8 heeft inmiddels een geslaagd schoolkamp achter de rug.
In onze eerste schoolweken gaat er veel aandacht uit
naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.
Bedoeld om kinderen op een positieve en respectvolle
wijze met elkaar om te laten gaan.
Even uw geheugen opfrissen: met het team hebben wij
drie kapstokregels opgesteld waar wij alle schoolregels
aan ophangen.
Daarnaast worden er in elke groep afspraken gemaakt,
die per groep kunnen verschillen.
Onze eerste ervaringen zijn in nagenoeg alle groepen
positief. Wij zien dat (bijna) alle kinderen intensief bezig
zijn met de kapstokregels. Fijn om te zien! Zo werken er
met elkaar aan om De Toonladder net een stukje
SOCIALER te maken. Doet u ook mee?!
Alle nieuwe ouders en leerlingen heten wij van harte
welkom op onze school. Wij hopen dat zowel u als uw
kind zich al een beetje thuis voelt op onze school. Wij wensen u en uw kind een fijne, gezellige en leerzame
basisschoolperiode op onze school.
PERSONELE ZAKEN
Marijke van der Poel is op donderdag 24 augustus bevallen van zoon Bram. Beiden maken het goed. Natuurlijk
gaan onze felicitaties uit naar Marijke, Peter en zus Anne.
NIEUWE COLLEGA’S
Nadat zij mee is geweest met het schoolkamp van groep 8, start Carola van Halen maandag 3 september als
onderwijsassistent op onze school. Zij wordt ingezet vanuit de gelden die wij hebben ontvangen voor
werkdrukverlaging van de leerkrachten. Carola is maandag t/m donderdag op school aanwezig.
Inmiddels hebben Suzanne Meuz en Diana de Kruif al een week als intern begeleider gewerkt op onze school.
Suzanne doet dit tot de kerstvakantie als vervangster van Marijke van der Poel. Diana is de opvolgster van Renate
van Eck. Renate is nog een aantal woensdagen op onze school aanwezig om Suzanne en Diana in te werken.
In groep 4b wordt Wilma de Bruijn tot de herfstvakantie vervangen door Anja van Rossum. Na de herfstvakantie
gaat Anja in deze groep Marjette van der Vlist-Nederend vervangen, die dan met zwangerschaps- en
bevallingsverlof gaat.
Afgelopen vrijdag is Mirjam Thiers gestart als leerkracht in groep 7b.
Wij wensen Anja, Carola, Diana, Mirjam en Suzanne een fijne en leerzame tijd op onze school.
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JAARKALENDER 2018-2019
Deze jaarkalender ontvangt u uiterlijk maandag 10 september per e-mail. Alle data die bij ons bekend zijn, zijn
hierin opgenomen.
Activiteiten en excursies op groepsniveau staan niet in de jaarkalender vermeld. Groepsactiviteiten worden via
Klasbord en aparte brieven met u gecommuniceerd.
WELKOM OP ONZE INFORMATIEAVONDEN
Op deze informatieavond bespreken wij met u de regels en de afspraken in de groep en hoe wij de eerste weken
bezig zijn geweest met de groepsvorming. Daarnaast zullen vakinhoudelijke en praktische zaken worden
besproken. Kortom: een avond die u zeker niet mag missen!
De avond start in elke groep om 19:00 uur en neemt max. 45 minuten in beslag!
Wij verwachten van elke leerling minimaal één ouder of verzorger te mogen verwelkomen. Wij kijken er naar uit u
te ontmoeten.
Maandag
10 september Informatieavond voor de groepen 3 en 4
Dinsdag
11 september Informatieavond voor de groepen 1/2, 7 en 8
Woensdag
12 september Informatieavond voor de groepen 5 en 6
SPORTDAG ATVERNI GROEPEN 3 TOT EN MET 8
Vrijdag 21 september houden we de jaarlijkse buitensportdag voor de groepen 3 t/m 8. Dit sportieve evenement
vindt plaats op de atletiekbaan aan de Galecopperzoom. De sportdag duurt van 9:00 - 12:00 uur.
Uw kind wordt om 8:45 uur bij de ingang van de atletiekbaan verwacht. Mocht u dit niet kunnen regelen, neem
dan contact op met de leerkracht. U kunt dan samen naar een oplossing zoeken.
Na afloop van de sportdag lopen wij met de kinderen terug naar school.
De kinderen nemen deze ochtend voldoende drinken, fruit en hun lunchpakket mee. Daarnaast zorgt de school
voor iets lekkers.
De schooldag duurt gewoon tot 14:00 uur.
Om deze sportdag door te kunnen laten gaan hebben wij vier begeleiders per groep nodig.
Bij slecht weer gaat de sportdag niet door. Voor 8:00 uur krijgt u dan een bericht van de leerkracht via Klasbord.
De kinderen krijgen dan gewoon les op school.
PAUZEBEGELEIDERS ZIJN BEGONNEN
Wij zijn blij dat wij dit schooljaar beschikken over pauzebegeleiders. Hierdoor hebben de leerkrachten 30 minuten
pauze per dag.
In de groepen 1/2 lunchen de begeleiders met de leerlingen in het klaslokaal en doen ze een kleine activiteit.
In de groepen 3 t/m 8 lunchen de begeleiders 15 minuten met de leerlingen in het klaslokaal en gaan zij 15
minuten met de leerlingen naar buiten. Tijdens het buitenspelen is de parallelgroep eveneens buiten; er zijn dus
altijd twee begeleiders aanwezig om toezicht te houden. Bij calamiteiten kunnen de begeleiders altijd een beroep
doen op de leerkrachten.
De afgelopen week hebben de leerkrachten de begeleiders ingewerkt, zodat zij precies weten wat wij van hen en
de leerlingen verwachten.
VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2018-2019
Studiedag
vrijdag 12 oktober 2018
Herfstvakantie
zaterdag 20 okt 2018 t/m zondag 28 oktober 2018
Studiedag
maandag 29 oktober 2018
Studiedag
donderdag 6 december 2018
Kerstvakantie
vrijdag 21 dec. ‘18 vanaf 12:00 uur t/m zondag 6 januari ‘19
Studiedag
vrijdag 22 februari 2019
Krokusvakantie
zaterdag 23 februari 2019 t/m zondag 3 maart 2019
Pasen, Koningsdag en meivakantie
vrijdag 19 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019
Studiedag
woensdag 29 mei 2019
Hemelvaart
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
Studiedag
vrijdag 7 juni 2019
Pinksteren
maandag 10 juni 2019
Studiedag
woensdag 3 juli 2019
Zomervakantie
zaterdag 20 juli 2019 t/m zondag 1 september 2019
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GYMROOSTER GROEP 3 T/M 8 SCHOOLJAAR 2018-2019
Wij gymmen volgend schooljaar met de groep 3 t/m 8 op VRIJDAG in sporthal Galecop.
08.30 – 09.20 3a en 3b

09.20 – 10.10 4a en 4b
10.10 – 11.00 5a en 5b
11.00 – 11:55 6a en 6b
11:55 – 12:50 7a en 7b
12:50 – 14:00 8

De leerlingen worden door de ouders naar de sporthal
gebracht. De leerlingen mogen om 8:15 uur naar binnen!
Na afloop lopen de groepen naar school.
De leerlingen lopen naar de sporthal.
Na afloop lopen beide groepen met de leerkrachten naar school.
De leerlingen lopen naar de sporthal.
Na afloop lopen beide groepen met de leerkrachten naar school.
De leerlingen lopen naar de sporthal.
Na afloop lopen beide groepen met de leerkrachten naar school.
De leerlingen fietsen naar de sporthal.
Na afloop fietsen beide groepen met de leerkrachten naar school.
De leerlingen fietsen naar de sporthal.
Na afloop gaan de kinderen vanaf de sporthal zelfstandig naar huis.

BERICHT VAN DE LUIZENOUDERS
Wanneer de kinderen weer naar school gaan, is vaak ook de hoofdluis weer van de partij. Hoofdluis is ongevaarlijk
maar wel vervelend. Bovendien verspreidt hoofdluis zich snel. Om de verspreiding van hoofdluis op school zoveel
mogelijk te voorkomen, worden alle kinderen op de woensdag na elke vakantie gecontroleerd door de
luizenouders.
Een controle per zes of zeven weken is natuurlijk onvoldoende en hoewel we zorgvuldig kijken, kan het
voorkomen dat we niks vinden terwijl er wel degelijk luizen in het haar blijken te zitten. Daarom vragen we ook
uw hulp hierbij! Controleer het haar van uw kind regelmatig. Luizen zijn ongeveer zo groot als een sesamzaadje
en grijs/zwart of roodbruin van kleur. Neten (de eitjes van luizen) zijn wit, grijs of zwart gekleurd en zitten aan een
haar geplakt (in tegenstelling tot roos, dat ‘los’ op de haar ligt). Wanneer u hoofdluis of neten signaleert of
wanneer u het vermoeden hebt dat uw kind misschien hoofdluis heeft, geef dit dan door aan de leerkracht van
het betreffende kind. De leerkracht zal de luizenouders inschakelen.
Wanneer in een groep hoofdluis is geconstateerd, krijgen alle ouders hierover een algemeen bericht. Dan is het
belangrijk om uw kind dagelijks te controleren en te zorgen dat uw dochter het haar opgestoken draagt naar
school.
Wanneer bij uw kind hoofdluis of neten zijn geconstateerd, hoort u dit persoonlijk van de leerkracht. Dan is het
van groot belang om direct te behandelen. Dit kan door dagelijks te kammen met een netenkam en/of het haar
met luizenshampoo of -lotion te behandelen. Deze behandeling moet na 10 dagen worden herhaald en in de
tussentijd dient het haar dagelijks gekamd te worden met een netenkam. De techniek van een netenkam is
anders dan het kammen met een gewone kam. Meer informatie over het behandelen van hoofdluis en/of neten
met een netenkam is te vinden op https://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis.
Heeft uw kind hoofdluis en/of neten en gaat uw kind naar een BSO, meld dit dan ook daar even. Voor vragen,
hulp of meer informatie kunt u ook altijd terecht bij de luizenouders!
Het goed controleren van alle kinderen is een behoorlijke klus. Hulp is daarom zeer welkom!
Heeft u tijd om op woensdag na vakanties aan te sluiten bij ons gezellige team luizenouders? Neem dan contact
op met Leendert Jan of Marije van Oosten (moeder van Aniek Sluis, groep 3B).
U kunt ook helpen door rekening te houden met de controles: het scheelt enorm als het haar schoon en droog is
en in een eenvoudige staart of vlecht wordt gedragen.
Zo zorgen we er met elkaar voor dat we hoofdluis zoveel mogelijk voorkomen en, indien nodig, effectief
aanpakken!
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KALENDER
SEPTEMBER 2018
Woensdag
05 september
Maandag
10 september
Dinsdag
11 september
Woensdag
12 september
Maandag
17 september
Vrijdag
21 september
Maandag
24 september
Woensdag
26 september

OKTOBER 2018
Maandag
1 oktober
Woensdag
3 oktober
Donderdag
11 oktober
Vrijdag
12 oktober
Maandag
15 oktober
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

20 oktober
28 oktober
29 oktober
30 oktober
31 oktober

Overleg medezeggenschapsraad
Informatieavond 3 en 4
Informatieavond groepen 1/2, 7 en 8
Informatieavond groepen 5 en 6
Nieuwsbrief uit
Sportdag Atverni voor de groepen 3 t/m 8
Kennismakingsgesprekken
Kennismakingsgesprekken
Start verkoop Kinderpostzegels groepen 7

19:30 uur

Nieuwsbrief uit
Start Kinderboekenweek
Einde Kinderboekenweek
Leerlingen vrij in verband met studiedag team
Kijkmoment in de groep 3 t/m 8
8:30 – 9:00 uur
Nieuwsbrief uit
Start herfstvakantie
Einde herfstvakantie
Leerlingen vrij in verband met studiedag medewerkers Robijn
Nieuwsbrief uit
Hoofdluiscontrole (haar niet invlechten en geen gel in het haar)
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