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START…
Afgelopen maandag was het dan weer zover: de schooldeuren gingen open en de
bel klonk weer…
Wie weet stond uw kind al te trappelen van ongeduld of moest de zin in school nog
van heel ver komen. Én een beetje spannend was het vast ook wel, na zo’n lange
zomervakantie!
Maar inmiddels begint het na een week alweer aardig vertrouwd te worden: de
nieuwe leerkracht(-en), voor de meeste kinderen ook een ander lokaal, nieuwe
schriften en boeken én het werken op de tablet en/of laptop!
We hopen dat uw kind met enthousiaste verhalen uit school komt en wie weet ook
best een beetje moe. Want wat komt er veel op je af, in zo’n eerste schoolweek!
Lieve jongens en meiden: we gaan er samen met jullie een heel mooi, nieuw
schooljaar van maken en wensen jullie veel succes met alle nieuwe dingen die jullie
gaan leren!

OPENING OP HET PLEIN

Het was een beetje spannend: houden we het droog of niet…. maar we hadden
geluk! De startopening op het plein afgelopen woensdag verliep op een paar
2661 AP Bergschenhoek spetters na, droog! De IJstovenaar stond weer gezellig op het plein om ieder kind
van een lekker ijsje te voorzien!
010-5214555
Daarnaast hebben we velen van u ontmoet en onder het genot van koffie/thee en
www.cbsboterdorp.nl
iets lekkers kon er even bijgepraat worden!
info@cbsboterdorp.nl
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WIE HEEFT ER VOOR ONS….?
•

In de laatste week vakantie richten we altijd de klassen weer in! Daarbij merkten de
onderbouwgroepen dat ze nog wat extra materialen zouden kunnen gebruiken. Wie
weet heeft u thuis iets van onderstaande materialen?
Groep 2/3 zou kunnen gebruiken:
• Poppenspullen (flesjes, kleding, kinderstoeltje, maxicosi etc.)
• Huishoek spullen (strijkplankje, vloerkleed, droogrekje, wiegje etc.)
• Verkleedkleren en accessoires
Groep 1/2 zou kunnen gebruiken:
• Een kleine zitbank voor de leeshoek (maximale afmeting breedte 1.80m,
graag uit een rookvrij en huisdiervrije woning)
Mocht u iets hebben, dan kunt u het afgeven bij deze groepen. Alvast hartelijk dank!

KALENDER VOOR OUDERS EN FORMULIEREN
Vandaag hebben de kinderen de jaarkalender 20192020 én de formulieren voor toestemming AVG +
aanvullende gegevens mee naar huis gekregen. Let op:
de formulieren moeten voor ieder kind afzonderlijk
ingevuld worden. Wilt u erop letten dat uw kind deze
vóór vrijdag 13 september weer ingevuld mee naar
school neemt? Wat betreft de kalenders: dit is er één
per gezin, alle schooldata die voor u van belang zijn,
kunt u erop terug vinden!

IK BEN NIEUW OP SCHOOL:
COBI!
We kregen afgelopen week een bijzondere nieuwe
leerling op school: de uil COBI!
COBI staat symbool voor de invulling van het
onderwijs wat je mag verwachten als je op een
Spectrum-school zit. De wereld om ons heen
verandert snel en dat betekent ook veel voor ons
onderwijs.
COBI staat voor de vier speerpunten: Creactiviteit, Onderzoekend leren,
Burgerschap en ICT. Iedere Spectrum-school geeft daar op zijn eigen manier
kleur en invulling aan, zo willen we zorg dragen voor toekomstgericht onderwijs!
Nadere informatie over COBI kunt u lezen in de folder die afgelopen maandag is
meegekomen. De eerste blauwe COBI- fietsbellen voor de kinderen hebben we
al op het schoolplein gesignaleerd!
En de poster voor het raam: dat betekent kans op een mooie fiets!

OP TIJD KOMEN
We willen er gelijk weer goed mee van
start gaan: de deuren van de school gaan
om 8.20 uur open, vanaf dat moment kan
uw kind naar zijn/haar lokaal komen.
Om 8.25 uur gaat de schoolbel en is het
de bedoeling dat de kinderen die nog op
het plein zijn, ook naar hun klas komen.
Zo kunnen we om 8.30 uur ook écht
starten met de lessen.
Te vroeg, of juist te laat, dat is voor
niemand fijn. Mogen we op uw
medewerking rekenen dat uw kind op de
juiste tijd op school is?

INFORMATIE UIT DE GROEPEN &
OUDERVERTELGESPREK
Volgende week ontvangt u via de groep(en) van uw kind(-eren) via Social Schools
een uitnodiging om een oudervertelgesprek in de te plannen.
In de groepen 6 en 7 nodigen wij u als ouders sámen met uw kind uit voor het
ouder&kindgesprek.
In de lagere groepen bent u als ouders zonder uw kind uitgenodigd om over uw
kind te komen vertellen. Uiteraard praten wij als leerkrachten in deze groepen ook
regelmatig met de kinderen zelf.
In groep 8 zullen deze gesprekken niet plaatsvinden. Deze leerlingen en hun
ouders worden enkele weken later uitgenodigd om met elkaar te praten over een
voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs.
De oudervertelgesprekken vinden plaats op dinsdag 17 en woensdag 18
september. Wij kijken ernaar uit u hier te ontmoeten. Ter voorbereiding op dit
gesprek ontvangt u binnenkort een vragenlijst.
Tijdens dit oudervertelgesprek ontvangt u ook de informatie per groep in de vorm
van een hand-out. Hierin krijgt u praktische informatie vanuit de groep van uw kind
over de onderwijskundige inhoud van dit schooljaar.

BELANGRIJKE DATA IN DE KOMENDE PERIODE
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Maandag 23 september
Maandag 30 september
Woensdag 2 oktober
Maandag 7 oktober

Oudervertelgesprekken
Oudervertelgesprekken
Schoolfotograaf
Lesvrije dag
Start van de Kinderboekenweek
Schoonmaakavond

