Flitsnieuws
Flits no. 1 30-08-2022
Feestelijke opening van het schooljaar
Gisteren zijn we het schooljaar sportief en muzikaal gestart. Voordat de
leerlingen het nieuwe schooljaar in konden ‘ springen’, hebben we
ochtendgymnastiek gedaan. Het was fijn om de leerlingen en ouders weer
te ontmoeten!

Welkom
Na de zomervakantie zijn er weer een aantal nieuwe leerlingen en
leerkrachten op school begonnen.
Vanaf deze plek willen we de volgende kinderen en hun ouders welkom
heten; Ytsje, Rose, Iefke, Lara, Cheyenne, Nina, Evi, Yinthe, Amaryl en Sven
Ook heten wij juf Aagje (leerkracht GVO groep 5 en 6), juf Karin (vervangster juf Maaike op maandag en dinsdag) en juf
Mayra (leerkracht groep 8) van harte welkom op Tuindorp. In de bijlage stelt juf Aagje zichzelf aan u voor.
Wij wensen iedereen een super fijne tijd bij ons op school.
Gymlessen
Op woensdag hebben de groepen 5 t/m 8 gym en op vrijdag hebben alle groepen, behalve de kleuters, gym.
Vanaf dit schooljaar geeft Timo Huisman van het beweegteam Westellingwerf gymlessen aan de groepen 3 t/m 8.
Hierdoor ziet het rooster er wat anders uit, in tegenstelling tot de informatiebrief van 25 augustus. Groep 6 start op
vrijdag bij de Steense. Zij hoeven dan niet eerst op school te komen. Groep 5 start dus eerst op school en zal samen
met de leerkracht fietsen naar de Steense. Op woensdagochtend start groep 7-8 bij de Steense. Zij hoeven dan niet
eerst op school te komen.
De leerlingen van groep 8 mogen vrijdagmiddag uit de gym direct zelf naar huis als dit akkoord is met u als ouders. Dus
zelf even thuis afspraken hierover met uw kind maken en doorgeven aan de groepsleerkracht.
Leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan op de fiets naar de gym. Wilt u er voor zorgen dat de leerlingen een goede rugtas
voor de gymspullen hebben? Ook graag voor de leerlingen van groep 3 en 4, anders kan het lastig of gevaarlijk zijn met
lopen/fietsen.
DE GYMLESSEN VOOR DE GROEPEN STARTEN DEZE WEEK!
Startgesprekken
Vanaf 5 september zullen de startgesprekken plaatsvinden. Via het ouderportaal kunt u zich hiervoor inschrijven. Het
startgesprek is een gesprek direct in het begin van het schooljaar met ouder en kind. Hierin kan afgestemd worden
wat het kind nodig heeft. Gedurende het jaar kunt u als ouders zelf bij de leerkracht aangeven of er behoefte is aan
een gesprek over de ontwikkeling van jullie kind. En natuurlijk zullen onze leerkrachten jullie als ouders uitnodigen als
ze vinden dat er een gesprek plaats zou moeten vinden.
Ouderportaal
De communicatie met u als ouder(s) zal vanaf dit schooljaar zoveel mogelijk plaatsvinden via ons ouderportaal. Deze
flits zal voor de laatste keer verstuurd worden via zowel de mail en als het ouderportaal. Daarnaast gebruiken wij het
ouderportaal voor de volgende zaken;
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- Verlof aanvraag via de knop administratie
- Communicatie door de leerkracht voor de gehele groep.
- Het inplannen van oudergesprekken via de knop administratie
We zullen ervoor zorgen dat alle ouders nogmaals een activatielink doorgemaild krijgen. Heeft u de link al geactiveerd,
dan kunt u de mail als niet verzonden beschouwen.
Wanneer u nu inlogt op het Ouderportaal ziet u dat de groep waarin uw kind zit, leeg is. Zodra de (nieuwe) leerkracht
van uw kind(eren) dit schooljaar een bericht plaatst, wordt de groep weer gevuld met informatie. Onder het kopje
‘Algemeen’ kunt u wel alle informatie lezen die het afgelopen schooljaar met u gedeeld is.
Wilt u het komende jaar berichten of foto’s opslaan, dan kunt u deze in het archief plaatsen. Zo blijven deze
berichten/foto’s bewaard in uw eigen persoonlijke archief en kunt u deze terugkijken wanneer u maar wilt.
BOUW!
Wij gaan dit schooljaar gebruik maken van het interventieprogramma BOUW! Het programma biedt
een preventieve aanpak voor kinderen in de leeftijd 4 tot 7 jaar. Zij krijgen extra ondersteuning nog
voor zij een achterstand hebben. Zo worden leesproblemen, laaggeletterdheid en onnodige
diagnoses dyslexie effectief voorkomen. Mocht uw kind in aanmerking komen voor dit programma
dan wordt dit binnenkort door de leerkracht met u besproken.

https://www.bing.com/videos/search?q=Bouw+Lexima&&view=detail&mid=E47594EF3F4820BAED9EE47594EF3F4
820BAED9E&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DBouw%2BLexima%26FORM%3DHDRSC4

Oud papier rooster schooljaar 2022 – 2023
Onze school verzamelt 8 keer per schooljaar oud papier. Het oud papier wordt op vrijdag opgehaald vanaf 18.30u.
Deze papieracties zijn een mooie bron van inkomsten voor de Ouder Vereniging van onze school. Deze inkomsten
komen ten goede aan het onderwijs aan uw kind(eren). Zo hebben we dit schooljaar onder andere mooie sport- en
spelmaterialen kunnen aanschaffen en kunnen we voor onze leerlingen een mooi en gezellig Sinterklaas- en Kerstfeest
organiseren
Zonder de hulp van jullie als ouders kunnen wij het oud papier niet ophalen. Zoals we al
eens met u hebben gecommuniceerd zullen alle ouders/gezinnen worden ingezet bij onze
oud papier acties.
Elk schooljaar wordt er een oud papier rooster gemaakt met daarop de indeling van de
helpers, chauffeurs en karren. Het rooster kunt u uiterlijk donderdagmiddag verwachten.
We zetten op dit moment nog de puntjes op de i.

Volgende week vrijdag, 9 september, zal de eerste oud papier actie zijn.

Rapporten
Heeft u het rapport van uw kind(eren) nog thuis, wilt u deze dan meegeven naar school?
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Deze Flits bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1; Activiteiten planning 2022 – 2023
Bijlage 2; Voorstellen nieuwe GVO docent
Belangrijke data
Augustus
30 Flits
September
05 Thema Giga-groen
09 Oud papier
13 Flits
16 Sportdag Comprix groep 8
16 Sportdag IKC de Vlindertuin
27 Flits
Oktober
05 Start Kinderboekenweek thema ‘Giga-groen’
11 Flits
12 Studiedag – alle leerlingen vrij
14 Finale voorleeskampioen
NOTK Zakelijke ouderavond
15 – 23 Herfstvakantie
25 Flits
28 Oud papier
31 Toetsweek
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar
directie.tuindorpschool@comprix.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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