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kennismaken centraal staat. In
elke klas wordt een eigen
invulling gegeven voor wat
betreft dit schooljaar. We gaan
er van uit dat u als ouders
aanwezig bent. Mocht u deze
avond niet kunnen, wilt u zich
dan afmelden bij de
groepsleerkracht van uw
kind(eren)? De informatieavond
voor groep 8 is verplaatst naar
dinsdag 4 oktober om 19.00 uur.

Maandoverzicht:
Vrijdag 16 september
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Dinsdag 20 september
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Maandag 26 september
Start week tegen pesten
Dinsdag 27 september
Informatieavond
groepen 1/2, 3 en 4
Woensdag 28 september
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en 8
donderdag 29 september
Informatieavond
groepen 5 t/m 7
Vrijdag 30 september
Nieuwsbrief 2
Maandag 3 oktober
Koffieuurtje vanaf 8.30
Uur
Dinsdag 4 oktober
Informatieavond groep 8
Woensdag 5 oktober
Dag van de leraar

Start schooljaar
Op maandag 5 september
hebben we samen met kinderen
en ouders het schooljaar
feestelijk geopend. Fijn om alle
kinderen en ouders weer te zien
en iedereen te mogen
verwelkomen in onze school.
We gaan er met elkaar een mooi
schooljaar van maken.

Speerpunten
2022-2023
Startweken
Na de eerste twee ‘gouden’
schoolweken is er aankomende
week ruimte om na schooltijd
als ouders op school te komen.
Uw zoon/dochter kan u dan de
nieuwe klas laten zien. Dit kan
gedurende de hele week avn
14.00 – 14.30 uur. De
leerkrachten hebben rond deze
tijd pauze. Wilt u de
groepsleerkracht spreken dan is
het belangrijk een afspraak te
maken.

Informatieavonden
Op dinsdag 27 en donderdag 29
september staan de jaarlijkse
informatieavonden gepland. Een
avond waar ontmoeten en

Als school willen we continu de
juiste kwaliteit leveren zodat de
kinderen onder optimale
omstandigheden zich zo goed
mogelijk kunnen ontwikkelen.
We schrijven jaarlijks een
jaarplan waarin de speerpunten
voor dat schooljaar beschreven
staan. Dit plan wordt elk jaar
besproken en aan het einde van
het jaar geëvalueerd in de MR.
Nadat het besproken is in de MR
zal het jaarplan ook ter inzage
op school liggen.
Voor aankomend schooljaar
gaan we met de volgende
speerpunten aan de slag:
- cultuur/techniek
- Bewegend leren
- Eigenaarschap

- IKC ontwikkeling
- Engels
- Rekenen
- EDI (expliciete Directe
Instructie)
In de aankomende
nieuwsbrieven zal er steeds één
van de speerpunten worden
uitgelicht zodat u als ouder weet
waar we als school mee bezig
zijn.

Pleegzorg
Als pleegouder ben je hard
nodig!
De vraag naar pleegouders
neemt toe! Er zijn nog te veel
kinderen die wachten op een
plek in een pleeggezin en hier
geen uitzicht op hebben. Ook in
onze gemeente.
Deeltijd, voltijd of crisis
Er zijn verschillende soorten

Mad Science
Net als de afgelopen jaren
verzorgd Mad Science op 21
september voor de groepen 3
t/m 8 een een leuke leerzame
science show. Hierna kunnen de
kinderen zich inschrijven voor
de naschoolse wetenschap en
techniek lessen op Het Veer. In
de bijlage vindt u hierover meer
informatie.

Meester Jan 50
In de zomervakantie heeft
meester Jan Abraham gezien.
Op zijn eerste werkdag hebben
we dit nog samen met hem
gevierd.

pleegzorg. De kans is groot dat
er een vorm van pleegzorg is die
bij jou en jouw gezin past! Bij
meer dan de helft van de
pleegzorgvragen betreft het een
vraag om deeltijd pleegzorg,
waarbij een pleegkind meestal
eens in de twee weken een
weekend in het pleeggezin
komt. Bij crisis- en voltijd
pleegzorg zijn kinderen volledig
bij het pleeggezin. Het kan dus
zijn dat een pleegkind er een
aantal dagen per maand is of
iedere dag. Soms voltijd voor
een korte periode of soms zelfs
tot aan zelfstandigheid. Dit is
afhankelijk van de vorm van
pleegzorg die je als gezin biedt.
Onze samenwerking om
pleegouders te vinden

Samen met elf gemeentes in
Centraal Gelderland, waaronder
Gemeente Duiven en
pleegzorgorganisaties
Entrea Lindenhout, William
Schrikker Gezinsvormen en
Pactum bundelen wij onze
krachten. Wij zetten ons met
verschillende acties in om op
deze manier meer pleegouders
te vinden. Onlangs ging
bijvoorbeeld onze
spandoekenactie van start. Heb
jij er al één (of twee) zien
hangen op het schoolplein?
Binnenkort hangen ze ook bij
een groot aantal sportclubs in
de regio!
Wil jij iets doen? Heb je tips? Of
wil je meer weten over het
pleegouderschap? Kijk op:
www.ikwilpleegouderworden.nl.
Je vindt ons ook op social media
door te zoeken naar ‘Pleegouder
worden Centraal Gelderland’.

