Flitsnieuws
Info bulletin no. 01 03-09-2018
Start nieuwe schooljaar

Oproep
Wij zijn voor morgen nog op zoek naar oude kranten. Mocht u er
één of meerdere hebben, wilt u deze dan meegeven.
Rapporten inleveren
Wilt u deze of volgende week het rapport van uw kind(eren)
inleveren bij de groepsleerkracht?
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Fijn dat iedereen weer terug is van een wel verdiende
zomervakantie. Wij hopen dat jullie allemaal een prettige
vakantie hebben gehad.
Wij hebben er weer heel veel zin in om te beginnen.
Welkom
Vanaf deze plaats willen wij van harte welkom heten op obs
Tuindorp; Elize en Sven zij komen in groep 1. In groep 3 zijn
Celeste en Tara nieuw. In groep 4 Milan en Marijn. In groep
5 Silke en in groep 6 Linde. Wij wensen jullie een heel fijne
tijd bij ons op school. Ook de nieuwe ouders en natuurlijk
Saskia die de vacature voor gr. 3 heeft ingevuld en onze
stagiaires Marije en Nikkie van harte welkom allemaal.
Afscheid
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Gazaal
en Damiën en natuurlijk Wendy en alle leerlingen van groep
8. Het ga jullie allen goed op jullie nieuwe school.

Sportdag De Vlindertuin
Vrijdag 21 september houden we onze gezamenlijke sportdag. We
hebben gemerkt, dat het heel goed is voor de groepsvorming van
de kinderen om gezamenlijke activiteiten aan het begin van het
schooljaar te plannen. Wij vragen voor ‘s ochtends weer de hulp
van ouders. Graag uw naam vermelden op de intekenlijst bij de
keuken of aanmelden via de mail. Deze dag hebben de kinderen van
groep 8 samen met alle kinderen van stichting Comprix een
sportdag bij de Steense en het Lindecollege.
Gym nieuwe schooljaar
groep 3,4
groep 5,6

vrijdag
09:15-11:15
dinsdag
12:30-13:15
vrijdag
08:30-09:30
groep 7,8
dinsdag
13:15-14:00
vrijdag
11:15-12:00
De kleuters gymmen in school en hebben hun gymschoentjes dus
ook altijd op school hangen.
Schoolfotograaf
Houdt u er rekening mee dat de kinderen vrijdag 10 september op
de schoolfoto komen. Kleurige kleding staat vaak het mooist. Voor
een gezinsfoto kunt u zich inschrijven op de lijst bij de keuken en dit
zal rond 14.00 uur starten (Dit betreft dus alleen gezinnen waarvan
niet alle kinderen bij ons op school zitten)

Oud papier actie
Volgende week is de eerste actie van het nieuwe schooljaar.
Themaweek
Donderdag ontvangt u het hesje. Het is de bedoeling dat u bij
In de eerste week van het nieuwe schooljaar hebben wij met verhindering onderling ruilt. Zorg dat u dit tijdig regelt mocht u
het IKC weer een kennismakingsfeestweek. Het thema is dit verhinderd zijn. Ruilen wel doorgeven aan school!
jaar Landen. Dus mogen de kinderen verkleed op school
Mochten er nog ouders zijn die ook zouden kunnen rijden en dus
komen. Ook zouden we het leuk vinden als kinderen iets van ook de beschikking over een trekhaak hebben, dan horen wij dit
hun vakantieland meer naar school zouden willen nemen.
graag. Mogelijk zijn er ook ouders die nog een kar ter beschikking
Hier kunnen we dan een mooie tentoonstelling van maken. kunnen stellen of één weten die wij tijdens de acties kunnen lenen.
En verder vragen we nog of de kinderen een mooie foto van Graag een mailtje naar administratie@tuindorpschool.nl. De
zichzelf op hun vakantiebestemming mee naar school willen indeling voor het nieuwe schooljaar heeft u reeds ontvangen.
nemen. Ook deze krijgt een mooi plekje in school.
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Oudpapier briefjes
We hopen dat de ouders van de kinderen uit de groepen 6, 7
en 8 volgende week een oogje in het zeil willen houden met
betrekking tot het rondbrengen van de oud papierbriefjes
uiterlijk op de donderdag voor de actie.
Startgesprekken
We gaan dit schooljaar onze oudergesprekken op een
andere wijze invullen. Aan het begin van het schooljaar
worden u en uw kind door de leerkracht uitgenodigd voor
een gesprek waarin u kunt aangeven wat uw kind nodig
heeft om zo goed mogelijk tot zijn of haar recht te komen.
Uw kind kan dan zelf ook aangeven wat hij/zij nog lastig
vindt en waar hij/zij zin in heeft of tegen op ziet. Samen
begin je dan aan een heel fijn jaar.
In de loop van het jaar is het de bedoeling dat ouders (met
kind) zelf kunnen aangeven wanneer ze een gesprek willen
met de leerkracht. Hiermee vervallen onze “oude”
rapportgesprekken. De ene ouder of het ene kind heeft nu
eenmaal iets vaker of minder vaak behoefte aan een
gesprek.
Daarnaast kan het ook zo zijn dat de leerkracht ouders en
kind zelf uitnodigt, als hier vanuit de leerkracht behoefte
aan is.
We hopen op deze wijze veel meer tegemoet te komen aan
alle individuele wensen van ouders en kinderen en dat de
niet- noodzakelijke gesprekken zo komen te vervallen.

Belangrijke data
September
03 Eerste schooldag 2017-2018
03 Thema Landen kennismakingsweek
10 Schoolfoto’s
14 Oud papier
18 Schoolarts gr. 7
21 Sportdag de Vlindertuin
21 Sportdag groep 8 Comprix
25 Schoolarts gr. 7
19 Informatieavond groep 1/2 en groep 5/6
26 Informatieavond groep 3/4 en groep 7/8
Oktober
02 scholing directeuren
03 Start Kinderboekenweek ( Vriendschap)
03 Tuintoneel gr. 4
06 Rondje Lindewijk
10 Managementoverleg
12 Voorleeskampioenschap Tuindorp
15 Scholing directeuren
16 Zakelijke ouderavond
20 t/m 28 Herfstvakantie

We snappen dat dit even een heel nieuwe wijze van
handelen is en mocht er dan ook nog onduidelijkheid over
zijn, stel dan gerust uw vragen aan de leerkracht.
Met vr. groet Annigje van den Berg
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