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Zilvermail september 2021
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Belangrijke data:
● vrijdag 03-09-21 informatie over de groep mee alle groepen
● dinsdag 07-09-21 schoolfotograaf alle groepen
● week van 06-09-21 kijken in de groepen, na schooltijd alle groepen
● donderdag 09-09-21 excursie MEC groep 1/2
● week van 13-09-21 startgesprekken alle groepen
● vrijdag 24-09-21 sponsorloop 13.30 alle groepen
● woensdag 29-09-21 studiemiddag alle groepen 12.00 uur uit
● woensdag 29-09-21 start kinderpostzegels groep 7 en groep 8

Belangrijk om te weten:
Start schooljaar
De kop is er weer af, de kinderen zijn weer begonnen. Sommige kinderen vonden het maandag
erg spannend, omdat ze nieuw zijn op school of omdat ze voor het eerst een meester hebben.
Maar na 1 dag zien we iedereen al gezellig werken en spelen met elkaar.
Alle groepen zijn goed begonnen. Deze week krijgt u informatie over het leerjaar van de
groepsleerkracht. Volgende week mag elke ouder even in de klas komen kijken.

Corona
De maatregelen worden steeds minder, toch zijn er nog een aantal zaken waar we rekening mee
moeten houden:

● Kinderen mogen met een lichte verkoudheid naar school komen. Kinderen moeten
thuisblijven als ze koorts hebben, benauwd zijn of heel erg hoesten.

● Mocht er een positieve uitslag in het huishouden zijn, vragen we jullie contact op te nemen
met Addy of Femke. Zij kijken samen met de ouders wat er nodig is. Dit wisselt namelijk per
geval. Mocht er iets noodzakelijk zijn voor de groep waar het kind in zit, dan communiceren
we dat via Parro.

● Kinderen hoeven geen afstand meer te houden van volwassenen of elkaar. Tussen
volwassenen moet nog wel anderhalve meter afstand gehouden worden. Mocht u iets
tegen de leerkracht willen zeggen, houd hier dan rekening mee.

Schoolfotograaf
Dinsdag 7 september komt de schoolfotograaf. De fotograaf maakt een groepsfoto, een pasfoto en
een broer/zus foto van de kinderen die op school zitten. Kleurige kleding voor de foto is leuk.
Na een paar weken krijgt u een bestelkaart met een inlogcode. Met die code kunt u de foto’s via
internet bekijken en eventueel bestellen.
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Afwezigheid van kinderen
Als uw kind ziek is of ergens heen moet (zoals de tandarts), willen we dat graag voor 08.30 uur
weten. Mochten we een kind missen en we hebben niets gehoord, nemen we voor 09.00 uur
contact op met een van de ouders.
Mocht u verlof willen aanvragen, dan kunt u een formulier bij Addy of Femke halen. Dit moet zes
weken voor de verlofdag. Addy of Femke kijken of er een geldige reden voor verlof is, voordat er
toestemming gegeven wordt.
Mochten we merken dat een kind veel afwezig is, dan bespreekt de groepsleerkracht dit met de
ouders. Blijft het kind na dit gesprek regelmatig afwezig, dan gaat Addy in gesprek met de ouders.
Het is namelijk belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk op school zijn voor hun ontwikkeling en
het groepsproces.

Controle neten en luizen
Dit jaar gaan we de controle op neten en luizen weer oppakken. In de eerste week na de vakantie
zullen een aantal ouders alle groepen controleren. Vrijdag 3 september is de eerste controle.
Mochten de ouders iets op het hoofd van uw kind aantreffen, dan neemt een leerkracht contact
met u op.
We kunnen nog ouders gebruiken die willen helpen met het controleren. Lijkt u dat leuk? Meld je
dan bij Addy.

Startgesprekken
In de week van 13 september zijn de startgesprekken. De leerkracht gaat dan met u in gesprek
over uw kind. Kinderen vanaf groep 3 zitten bij het gesprek.
In Parro kunt u zich inschrijven voor het gesprek. U kunt zelf een dag en tijd kiezen.
De startgesprekken vinden op school plaats.

Leuk om te weten:
Opening in de hal
Dinsdag 31 augustus hebben we het schooljaar gezamenlijk in de hal geopend. Erg gezellig om
allemaal bij elkaar te zitten.

Sponsorloop
Op vrijdag 24 september houden we in de middag een sponsorloop. Alle kinderen halen zoveel
mogelijk geld op door rondjes te lopen.
Het geld dat wordt opgehaald gaat voor de helft naar een goed doel. De kinderen van de
bovenbouw kiezen het goede doel uit.
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De andere helft van het geld wordt verdeeld over de zes groepen. De kinderen mogen zelf
besluiten met de leerkracht wat ze van het sponsorgeld gaan kopen. Alle groepen hebben
hetzelfde bedrag wat ze mogen besteden.

Basisschool de Zilvermaan / Bloemstede 225 / 0346-564871 / www.dezilvermaanbloemstede.nl


