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Jaaropening

Leerling gegevens en medicijnvertrekking

Ook dit jaar heeft de oudervereniging weer gezorgd
voor een feestelijke jaaropening. Het regenede, maar
gelukkig konden we van de sportzaal gebruik maken.
Hier stond het door de fa. Romaris gesponsorde springkussen. De organiserende OV-ouders dank voor jullie
hulp. Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe.

Het is van groot belang dat de administratieve gegevens die wij van u of uw kind hebben, kloppen. Als er
wijzigingen zijn in bijv. adres, telefoonnummer of emailadres, dan vragen wij u vriendelijk om dit direct
aan ons door te geven. Mocht er een noodsituatie zijn,
dan willen wij u graag kunnen bereiken.
Als uw kind medicijnen gebruikt, dan is het verplicht
om hier een formulier voor in te vullen, zodat verantwoordelijkheden en verwachtingen goed geregeld zijn.
Deze formulieren zijn bij de directie verkrijgbaar.

Oudervertelgesprekken 5 t/m 8 september
In plaats van de informatieavonden per groep houden
we dit jaar als pilot zgn. “oudervertelgesprekken”. In
deze gesprekken van 10 minuten staat u als ouder centraal om alle voor u belangrijke zaken rond uw kind te
vertellen aan de leerkracht. Zo krijgen we een goed
beeld van hoe u uw kind ervaart en ziet en welke verwachtingen en/of wensen er leven bij u en uw kind.
Om het gesprek te vergemakkelijken, hebben we een
kort informatieblad gemaakt waar u gebruik van kunt
maken. Het is de bedoeling dat u dit blad meeneemt
naar het gesprek en bij de leerkracht achterlaat. Alle
ouders hebben dit blad via de mail ontvangen, maar
het is ook op school verkrijgbaar. Inschrijven kan op de
lijsten, die bij de lokalen hangen. Wij hopen alle ouders
te ontmoeten bij de oudervertelgesprekken.

Afscheid meester Johan
Op 31 augustus hebben we afscheid genomen van meester Johan. Na 43
jaar gewerkt te hebben in het onderwijs, mocht hij gaan genieten van zijn
welverdiende pensioen. Meester Johan werd thuis opgehaald door een
grote shovel, die door het bedrijf van zijn broer (van Wijk, Nieuwegein)
netjes was aangepast en versierd. Meester Johan is een grote fietsliefhebber. Ook daar was aan gedacht. De Algemene Hulpdienst Nieuwegein had
een duofiets ter beschikking gesteld, zodat meester Ed en meester Johan
door een haag van alle kinderen van de school konden fietsen. Er werd op
de melodie van Vader Jacob een toepasselijk lied gezongen:
Meester Johan, meester Johan, gaat nu weg, gaat nu weg
O, wat is dat jammer, o, wat is dat jammer
Wat een pech, snik, snik, snik, snik, snik, snik
Ook de meesters en juffen hadden een lied voor hem ingestudeerd. Ze
hadden allemaal een kaal hoofd gemaakt, zodat ze een beetje op hem leken. Hij kreeg een mooi boek met daarin van alle klassen een blad met
mooie wensen en bedankjes. Daarna werd hij nog geïnterviewd door de
regionale omroep. Natuurlijk hopen we meester Johan nog een keertje op
school te zien, want we zullen hem zeker heel erg gaan missen.

Meester Johan bedankt!

Vervanging juffrouw Helen en juffrouw
Willemijn
Broertjes/zusjes aanmelden
Wij krijgen regelmatig de vraag vanaf welke leeftijd nieuwe
leerlingen (en dus ook broertjes en zusjes) aangemeld kunnen worden. Voor de planning is het wenselijk dat dit gebeurt als het kind ongeveer 2 à 2½jaar oud is. U kunt de inschrijfformulieren bij de directie ophalen.

Juffrouw Helen zal tijdens haar afwezigheid vervangen worden door juffrouw Simone. Zij geeft alle groepen op maandag Engelse les.
Juffrouw Willemijn zal tijdens haar afwezigheid vervangen
worden door juffrouw Mirjam. Zij geeft op maandag en
dinsdag les in groep 5. Op woensdag vervangt zij in groep 4
juffrouw Tinka, die deze dag Remedial teaching geeft.

Gymlessen groep 3 t/m 8

Traktaties
Als kinderen jarig zijn, mogen ze trakteren. Dat is dus geen
verplichting! We hopen dat u de traktatie zo gezond en beperkt mogelijk houdt, iets kleins is meer dan voldoende. Er is
maar beperkt tijd om het op te eten en kinderen hebben
vaak zelf ook al iets bij zich om te eten.
Soms vragen ouders ons of ze bij het vieren van de verjaardag in de klas mogen zijn. In beperkte mate kan dit in overleg met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Bij de groepen 3 t/m 8 is het om verschillende redenen niet gewenst.

Om de gymlessen zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we aan aantal regels met elkaar afgesproken.
Wij willen die graag onder uw aandacht brengen:
• De kinderen nemen voor de gymles sportkleding en gymschoenen (zonder zwarte zolen) mee.
• Om snel aan en uit te kunnen kleden, is het prettig als
kinderen op de gymdagen (dinsdag en donderdag)
“makkelijke “ kleding aan hebben.
• Kinderen met lang haar binden hun haar voor de gymles
op in een staart of een knotje.
 Sieraden, horloges e.d. mogen niet tijdens de gymles gedragen worden.

Verkeersactie “de verkeersslang”
Ook dit schooljaar doen we weer met de drie scholen mee
met een verkeersactie. Op 5 september gaan we starten
met een inventarisatie van het aantal kinderen dat meestal
te voet of op de fiets naar school komt. In de weken van 19
en 26 september gaan we kijken of we dit aantal kunnen
verhogen.

Vakanties 2016-2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie

15 t/m 23 oktober 2016
24 december t/m 8 januari 2017
25 februari t/m 5 maart 2017
14 t/m 17 april 2017
22 april t/m 7 mei 2017 (inclusief
Koningsdag)
Hemelvaartweekend 25 t/m 28 mei 2017
Pinksterweekend
3 t/m 5 juni 2017
Studiedag
7 juli
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus 2017

Nieuwe leerlingen
In de maand september verwachten we de volgende leerlingen: Levi von Kriegenbergh, Adam el Aissaoui, Steffano
Vermeulen, Insaf Chioue, Lisa de Bie en Lianna Aguilar.
Wij wensen alle nieuwe kinderen héél veel plezier en succes
op de Veldrakker.

KALENDER september 2016
5 t/m 8
5, 19, 26
7
16

Oudervertelgesprekken
Verkeersactie “de verkeersslang”
Ontruimingsoefening
Sportochtend groep 1-3

