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Beste ouder(s) en verzorger(s),
Gouden weken:
Alle groepen zitten nog volop in de gouden weken en
leerkrachten & leerlingen werken samen aan de basis van een
positieve groep voor het hele schooljaar. Er zijn groepsafspraken
gemaakt, groepsdoelen (m.b.t. valkuilen) gesteld en dagelijks zijn
er energizers! Om, naast gesprekjes en kringgesprek, te
achterhalen of dit het gewenste effect heeft, nemen we de
komende week vanaf groep 3 de ‘sfeermeter’ af.
Kinderen geven op 4 onderdelen een cijfer zoals zijzelf e.e.a.
ervaren en ze mogen tips aan de leerkracht geven. De
leerkrachten nemen deze gegevens mee én doen hier praktisch
wat mee tijdens de groepsvorming.
Mochten hier individueel opvallende dingen naar boven komen,
dan bespreekt de leerkracht dit 1-op-1 in een kindgesprek.

Corona:
We zijn blij dat we weer allemaal naar school kunnen, maar we merken al wel de gevolgen van de RIVM-richtlijnen
en Corona-gerelateerde problemen. Zo zijn er meer kinderen afwezig dan normaal, maar ook collega’s zijn al
afwezig omdat ze verkouden zijn en getest moeten worden (de wachttijd voor het testen is nu drie dagen en die
tijd moeten ze ook thuis blijven). Tot nu toe hebben we alles op kunnen vangen en nog niet een klas naar huis
hoeven sturen, maar we merken wel dat de druk op onze invalpoule groot is, aange zien alle scholen met dezelfde
problemen zitten. Dus we hopen dat de situatie zo blijft, maar we zijn er wat huiverig voor zeker nu er een lange
wachttijd is voor het testen en het najaar nog moet beginnen.
Vandaar ook de vraag: mocht u een lesbevoegdheid hebben of iemand weten die een bevoegdheid heeft en het
leuk vinden om eens in te vallen? Dan hoor ik het heel graag: c.plender@iriskampen.nl

Schoolfotograaf:
Maandag 7 september komt de schoolfotograaf! Er zullen dit jaar alleen foto’s gemaakt worden van de kinderen
die bij ons op school zitten en niet zoals vorig jaar ook van de oudere/jongere broers en zussen die niet bij ons op
school zitten. Er zal een pasfoto, broer/zus foto en klassenfoto gemaakt worden. De klassenfoto zal buiten
gemaakt worden.

Pleinonderhoud:
We hebben al een mooie club mensen die zich aangemeld heeft om te helpen met het plein onderhoud. Voor
iedereen die denkt: ‘ Dat lijkt mij ook leuk!’, aanmelden kan nog steeds via:. c.plender@iriskampen.nl

Po-Pu-Plantenstraat vrijdag 18 september:
Raampje open, plantje kopen

!

Onze groene schoolplein is al prachtig mooi!, maar we hebben nog wel
wat wensen
!
Vandaar dat we op VRIJDAG 18 september iedereen van harte
uitnodigen om een ritje te maken door de Po-Pu-Plantenstraat van 11.45
uur tot 14.15 uur (fiets, auto of lopend, zolang we afstand houden van
elkaar, ingang ter hoogte van de Iepenstraat). Onze groep 7 en 8
kinderen zullen binnen- en buiten planten verkopen en de opbrengst
komt geheel ten goede aan het schoolplein! Voor wie niet kan: we zullen
ook een webshop openen waar planten gekocht kunnen worden, maar
meer informatie volgt. We hopen u dan te zien!

Studiedag 9 september:
Op woensdag 9 september hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij. Op de agenda staan: Leesonderwijs
en Sociaal Emotioneel Leren.

Privacy en AVG
U hebt in het verleden aangegeven (schriftelijk) wat uw voorkeuren
zijn als het gaat om het gebruik maken van beeldmateriaal van uw
kind(eren) op Facebook, de website van school enzovoort. Aan de
start van ieder schooljaar vragen wij u naar deze voorkeuren te kijken
en te wijzigen indien nodig. U kunt deze voorkeuren aanpassen in
Parro. Open de Parro app, klik op instellingen > privacy voorkeuren >
klik op de naam van uw kind> geef uw voorkeur door. Alvast

bedankt!

Communicatie:
We hebben inmiddels een aantal kanalen die we inzetten om in contact te komen. Het leek ons goed deze even
langs te lopen en te vertellen welk middel we wanneer gebruiken.
Parro: We gebruiken Parro als ouder-leerkracht communicatiemiddel. Via Parro heb
je als ouder en als leerkracht alle belangrijke en leuke informatie bij de hand. We
houden elkaar op de hoogte met foto’s en belevenissen door een combinatie van
groepsbrede mededelingen en persoonlijke berichten. U, als ouder, kunt via Parro
de leerkracht ook een bericht doen.
Ook gebruiken we Parro om u op de hoogte te houden van wat uw zoon/dochter
doet in de klas door middel van een groepsupdate. In deze update gaan wij dieper
in op wat wij gedaan hebben in de les of wat we de komende tijd gaan doen. Op deze manier hopen wij u meer
inzicht te geven in de (behandelde) leerdoelen zodat u hier thuis ook op in kan spelen.
Nieuwsbrief: De nieuwsbrief verschijnt vanaf dit schooljaar één keer in de 4 weken. In de nieuwsbrief informeren
w u over inhoudelijke ontwikkelingen bij ons op school, over algemene zaken die de hele school aangaan of over
onderwerpen die te uitgebreid zijn voor een Parro-bericht.

Gesprekken met ouders en kinderen:
Vorig schooljaar zijn we gestart me de zogenaamde ‘driehoekgesprekken’:
Tien-minutengesprekken waarbij ouders, leerling en leerkracht met elkaar in
gesprek gaan over de leerontwikkeling van het kind. Dit schooljaar willen we
dat graag voortzetten.
De afgelopen week stond in het teken van kennismaken. We hopen dat u
met een goed gevoel terug kunt kijken op het kennismakingsgesprek met de
nieuwe leerkracht van uw kind.

Bijlagen:
- Beweegteam
- Quintus

Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door (scroll naar beneden voor de bijlagen):

