Nieuwsbrief 02 – 15 september 2021

Nieuw schooljaars receptie
Vrijdag 3 september was er een zeer gezellige receptie om het nieuwe schooljaar in te luiden.
De leerlingen vertelden in hun eigen lokaal aan hun ouder(s)/verzorger(s) van alles over hun
werk en de groep. Ouders konden kennismaken met de leerkracht. Op het plein was vrolijke
muziek. Ouders konden nog gezellig samen kletsen en wat eten en drinken.
Dank aan de OR voor hun hulp!

Personeel
Conciërge
Meneer Aslan is nog in Turkije. Hij wil graag weer op school komen, hij is goed opgeknapt.
Als hij weer in Nederland is , gaat hij kijken of zijn gezondheid het toelaat om regelmatig op
school te komen.
Erwin Snijders heeft ons tijdelijk geholpen met conciërgeklussen. Dat vonden wij heel fijn.
Hij heeft besloten zijn werkzaamheden alleen op zijn twee “vaste” KPOA scholen voort te zetten.
Peter Deen heeft aangeboden om elke
woensdagmorgen bij ons conciërgeklussen
te komen doen. Peter heeft vandaag al
kennisgemaakt met een aantal groepen. Hij
is leerkracht geweest op basisschool Sint
Joris, een collega KPOA school. Daar werkt
hij nu ook nog als conciërge. Hiernaast een
foto van Peter, zodat u gelijk een beeld
heeft.

Algemene ouderavond
Op 15 september is de algemene informatie avond. Op deze avond krijgt u informatie van de
leerkracht van uw kind over het reilen en zeilen in de klas.
We starten die avond op twee momenten: 19.00 en 19.55 uur.
In verband met de 1,5 meter regel, mag er één ouder in de school komen.
Mocht 1,5 meter dan nog lastig zijn, dan adviseren we een mondkapje te dragen.
Donderdag 9 september hoorde u van de leerkracht op welke tijd u welkom bent.

18.55
19.00
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19.45
19.45
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– 19.00 uur: inloop
- 19.30 uur: start 1e ronde voor alle groepen
- 19.45 uur: gelegenheid tot vragen stellen
- 19.55 uur: ouders 1e ronde verlaten het gebouw via de uitgang bij de zandbak
- 19.55 uur: ouders 2e ronde komen binnen via de hoofdingang
- 20.25 uur: 2e ronde voor alle groepen
- 20.40 uur: gelegenheid tot vragen stellen

Graag horen wij achteraf wat u van de informatieavond vond. Heeft u dus tips en tops over de
inhoud van de informatie avond? Mail deze dan naar: directiekameleon@kpoa.nl

Ouderhulp gezocht
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons, als tutor, zouden willen helpen bij het
begeleiden van individuele leerlingen met het interventieprogramma Bouw!
Bouw! Ondersteunt leerlingen bij beginnende geletterdheid en lezen.
Dit programma combineert computerondersteuning met de inzet van een tutor die naast het kind
zit en aanwijzingen geeft.
U krijgt van tevoren een duidelijke instructie van de leerkracht.
De tutoren doorlopen samen met een leerling uit groep 3, 4 of 5 stapsgewijs het
computerprogramma. Dit gebeurt 1 à 2 x per week en duurt 20 minuten.
Heeft u interesse of vragen, dan kunt u mailen naar Myrna Loth: m.voet@kpoa.nl.

Startgesprekken
Op dinsdag 28 en donderdag 30 september zijn de startgesprekken met de leerkracht van uw
kind(eren) voor groep 1-7. We verwachten op deze dagen de ouders van alle leerlingen te
spreken.
In groep 5, 6 en 7 komt uw kind ook mee.
Op maandag 20 september om 7 uur ’s morgens staat de planner in Parro open voor u.
De gesprekken in groep 8 over het verwachte uitstroomprofiel, vinden plaats op 26 en 28
oktober.

Schoolreisje
Ons schoolreisje is gepland in het voorjaar.

Ouderbijdrage
In de bijlage vindt u de brief over de ouderbijdrage.

Klusochtend
Zaterdag 18 september is er klusochtend van 9.00 tot uiterlijk 12.00 uur. Onze vaste
klussenploeg van ouders doet klussen in en om de school.
We gaan ook op het plein/in de tuin aan het werk.
Wilt u komen helpen? U bent van harte welkom! Koffie en wat lekkers staat klaar. U mag uw
kind(eren) meenemen. Als u ons alleen een uurtje kan komen helpen, is dat ook prima.

Informatie van buiten
Typecursus
In de bijlage vindt u een folder van de typecursus voor de leerlingen. De groepen 6, 7 en 8
hebben deze folder ook al mee naar huis gehad.

Schoolhandbal
Begin oktober wordt het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi gespeeld.
Op vrijdag 1 oktober spelen de groepen 3 en 4, op vrijdag 8 oktober zijn groep 5 t/m 8 aan de
beurt. Er wordt gespeeld op de velden van HV Fulmen Fidelitas, sportpark Zielhorst.
Meer info over dit toernooi is te vinden op www.schoolsportamersfoort.nl.
Inschrijven voor uw kind doet u via dezelfde website. Inschrijven moet voor 17 september.
U schrijft uw kind individueel in. Hiervoor is het nodig een account aan te maken op de website.
Een ouder van een leerling uit groep 8 stelt dan teams samen. Per team is ook een
ouder/begeleider nodig.
Deelnemen aan het toernooi is gratis voor onze leerlingen, de school betaalt het inschrijfgeld.

Weerbaarheidstraining voor meisjes
In de bijlage vindt u ook een folder met informatie over een weerbaarheidstraining voor meisjes.

Agenda
Woensdag 15 september
Zaterdag 18 september
Dinsdag 28 en donderdag
30 september
Woensdag 6 oktober
Maandag 4 oktober
Woensdag 13 oktober
Donderdag 14 oktober

Algemene informatie avond voor alle groepen
Klusochtend 9-12 uur
Startgesprekken voor groep 1-7
Bij goed weer start kinderboekenweek op het plein om 8.30
uur
Studiedag team, alle leerlingen vrij
schoolfotograaf
Huldiging mediatoren bij goed weer op het plein om 8.30
uur

Belangrijke data vindt u ook op onze website op de homepage en onder het kopje
kalender.

