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Wij wensen iedereen een
leuk, leerzaam en gezond schooljaar!

Voor op de kalender
donderdag 27 augustus 2020

studiemiddag team, alle kinderen zijn ’s middags VRIJ

maandag 31 augustus 2020

avond: snoeien struiken schoolplein

Vanuit het personeel
Dit schooljaar kunnen we gelukkig juf Ellen weer begroeten op
school. Zij is nog herstellende, maar wil graag haar
werkzaamheden weer oppakken. In overleg met elkaar
bouwen we dit langzaamaan op. Wij wensen haar weer veel
werkplezier!
Juf Anneriek heeft lang moeten wachten, maar zij wordt deze week eindelijk geopereerd aan
haar enkel. Het is een flinke operatie, waarna ook een lange herstel- en revalidatieperiode
volgt. Uw beterschapswensen bezorgen wij natuurlijk graag bij haar. Lever de post dus
gerust in op school.
Het bestuur van onze stichting heeft besloten dat het vervolg van de re-integratie van juf Kitty
na haar zwangerschapsverlof zal plaatsvinden op een andere school. In een nieuwe
werkomgeving hoopt men dat zij het werk voor de klas in alle rust op kan pakken. Juf Kitty
heeft er bewust voor gekozen om haar afscheid klein te houden. Voor de vakantie hebben
wij haar als collega’s tijdens de zomerlunch uitgezwaaid. Wij wensen haar veel geluk op haar
nieuwe school!
Juf Michelle is nog twee weken bij ons op school. Daarna begint zij aan een studie
orthopedagogiek in Nijmegen. Veel succes juf Michelle, we zullen je missen!
Vanaf 31 augustus keert juf Ingrid terug bij ons op school. Vorig schooljaar heeft zij een
aantal maanden als onderwijsassistent ondersteuning gegeven in groep 3-4. Dit jaar zal zij
ondersteunen in groep 1-2 en 2-3. Welkom terug juf Ingrid!

Ondersteuning groep 1-2-3
Dit schooljaar starten we met een relatief grote groep 1-2. Ter ondersteuning van deze groep
is juf Michelle in de eerste twee weken van het schooljaar aanwezig. Vanaf 31 augustus zal
juf Ingrid Lucas op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend aanwezig zijn. Na de
kerstvakantie zal deze ondersteuning ingezet worden in groep 2-3.

Contact met school
Zoals u weet zijn de leerkrachten ook per e-mail bereikbaar. De e-mailadressen vindt u
hieronder:
groep

naam

e-mailadres

1-2

juf Angela

a.zwiers@wbs-school.nl

3

juf Annemiek

a.vanengelen@wbs-school.nl

juf Marjolein

m.braamhaar@wbs-school.nl

juf Marije

m.maassenvandenbrink@wbs-school.nl

juf Liselot

l.alberink@wbs-school.nl

5-6

juf Lisette

l.wennemers@wbs-school.nl

7-8

juf Marleen

m.gehring@skot.nl

meester Auke Jelle

aj.wermink@wbs-school.nl

4

directie

info@wbs-school.nl

meester Albert

a.berkhof@wbs-school.nl

juf Ellen

e.zondervan@wbs-school.nl

juf Anneriek

a.korenromp@wbs-school.nl

Wij houden de volgende omgangscode aan:
•

Korte berichten (over bijvoorbeeld een dokter- of tandartsbezoek)
kunnen via de e-mail worden doorgegeven.

•

Informatie over de schoolprestaties en het welzijn van uw kind
verstrekken wij niet via de mail. Hiervoor kunt u een persoonlijke
afspraak maken met de leerkracht(en).

•

Ziekmeldingen ontvangen wij graag telefonisch vóór 8.30 uur.

Formulieren voor ouders
Deze week ontvangt ieder kind drie formulieren: een telefoonlijst, een vragenlijst voor ouders
(hierop kunt u informatie over uw kind geven aan de leerkracht) en een
toestemmingsformulier gebruik persoonsgegevens. Wij verzoeken u om deze lijsten zo
spoedig mogelijk in te vullen en weer in te leveren op school.

Omdat wij onze informatie up-to-date willen houden, ontvangt u ieder jaar een nieuwe lijst.
De oude lijsten zijn aan het einde van het voorgaande schooljaar vernietigd.

Klasbord
Ook dit jaar informeren de leerkrachten de ouders van hun groep over
allerlei leuke activiteiten en praktische informatie via Klasbord.
Klasbord is een communicatieplatform dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik in het
onderwijs:
•

Met Klasbord houd je ouders en betrokkenen op een leuke en directe manier op de
hoogte van de activiteiten in de klas.

•

Klasbord is gebruiksvriendelijk en de privacy is gewaarborgd.

•

Starten kan via de app op je smartphone of tablet of via de website van Klasbord.

•

Ouders, betrokkenen & leerlingen ontvangen de berichten uit de klas direct.

•

Klasbord is helemaal gratis.

Via Klasbord zullen vooral foto's en korte berichten verstuurd worden.
Iedere klas heeft een eigen code die u kunt gebruiken om in te loggen bij de
klas van uw kind(eren). De code kan door meerdere mensen gebruikt worden,
waardoor zowel vaders als moeders zich kunnen aanmelden.
Via de leerkrachten krijgt u de code waarmee u zich aan kunt melden voor de
groep(en) van uw kind(eren).

Snoeien voor een mooi schoolplein
Op maandagavond 31 augustus 2020 kunnen we uw hulp goed gebruiken. We gaan
namelijk de bomen en struiken rondom de schoolpleinen weer snoeien.
Zet deze datum dus alvast in de agenda. We starten om 18.00u.
Als we met een mooi aantal zijn, is het niet veel werk en voor de inwendige mens wordt
uiteraard gezorgd!
Opgeven kan door een e-mail te sturen naar meester Albert via a.berkhof@wbs-school.nl
We hopen op een goede opkomst… Want: vele handen maken licht werk!

Mocht u in bezit zijn van goed werkende snoei-apparatuur neem deze dan mee om te
gebruiken.

Controle hoofdluis
Na elke schoolvakantie controleren de kriebelmoeders op school alle kinderen
op hoofdluis. Zo weten we zeker dat we het nieuwe seizoen zonder hoofdluis
ingaan. Dit is fijn voor de kinderen, ouders en leerkrachten.
U bent er als ouder zelf verantwoordelijk voor dat uw kind(eren) zonder
hoofdluis naar school komen. Wij als school bieden alleen ondersteuning. Wij
adviseren u dan ook om liefst wekelijks, maar in ieder geval aan het einde van
elke schoolvakantie de hoofden van uw kind(eren) te controleren op hoofdluis
met een luizenkam/netenkam om er zo voor te zorgen dat ze hoofdluisvrij naar school
komen. Mocht uw kind hoofdluis hebben laat dit dan zo spoedig mogelijk aan de leerkracht
weten.
Op donderdagmorgen 20 augustus a.s. is de eerste hoofdluiscontrole van dit nieuwe
schooljaar. De kriebelmoeders controleren dan ieder kind van groep 1 t/m 8 op hoofdluis.
Mocht er bij uw kind hoofdluis geconstateerd worden, dan wordt er contact met u
opgenomen. Geen bericht = geen luis! Wilt u eraan denken om uw kind(eren) donderdag
zonder haargel, vlechten etc. naar school te laten gaan?
Wij gaan voor een luizen-vrij schooljaar!

De Gouden Weken
‘Een goed begin is het halve werk’
Deze uitdrukking is in het bijzonder van toepassing op de groepsvorming
en verwoordt in één keer het doel van de Gouden Weken.
De eerste weken van dit nieuwe schooljaar zetten wij in op de
procesvorming in de groepen, dat noemen wij de Gouden Weken. Kinderen ontwikkelen zich
razendsnel, ook op sociaal niveau. Elke groep heeft de eerste weken na een zomervakantie
weer tijd nodig om zich te vormen. Een goede begeleiding van de leerkracht is hierbij erg
belangrijk. Juist deze periode is bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor
een goede groepsvorming, zodat normen door de klas en de leerkracht samen worden
bepaald. Ook jullie, als ouders, kunnen niet los gezien worden van de groepsvorming op
school.
Wij gaan de eerste schoolweken in alle groepen aan de slag om ons pedagogisch klimaat
verder te optimaliseren. We hopen op weken vol sfeer en een goed groepsgevoel, waar we
het komende schooljaar nog veel plezier van gaan hebben!

Overblijven
Deze week krijgt u via uw zoon/dochter een informatiebrief over het
overblijven. Wilt u het aangehechte aanmeldformulier invullen en zo spoedig
mogelijk bij de leerkracht inleveren?
Om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen per abuis naar huis gaan voor de lunch, kunt
u incidentele overblijfbeurten doorgeven per e-mail. U kunt de leden van het overblijfteam
bereiken via wbs-overblijf@hotmail.com
Vaste overblijfbeurten worden aan de hand van het aanmeldformulier automatisch
opgenomen in de administratie van de overblijf.
Momenteel zijn er veel vragen over het aantal openstaande overblijfbeurten. Wanneer uw
strippenkaart op is, krijgt u vanzelf een seintje van de overblijf.

Informatieavond
Op onze jaarkalender staat de informatieavond gepland op dinsdag 1 september a.s. Door
de coronamaatregelen hebben wij besloten om voor alle groepen een aparte avond te
plannen zodat, indien nodig, gebruik gemaakt kan worden van de hal. Ook vragen wij u om
per kind slechts één ouder op te geven.
Het volgende rooster wordt aangehouden:
maandag 31 augustus 2020

groep 7-8

dinsdag 1 september 2020

groep 1-2

maandag 7 september 2020

groep 5-6

dinsdag 8 september 2020

groep 4

woensdag 9 september 2020

groep 3

Alle avonden beginnen om 19.00 uur.
De groepsleerkrachten geven deze avond informatie over verschillende
zaken die in de betreffende groep dit jaar aan bod komen. Zo zullen ze
het een en ander vertellen over de werkwijze in de groep, de leerstof, de
toetsen en ingaan op regels en afspraken.
Wij willen benadrukken dat het deze avond gaat om het geven van algemene
groeps-informatie. De avond is niet bedoeld om het functioneren van uw kind of
de groep ter sprake te brengen. Hiervoor kunt u altijd een aparte afspraak maken met de
leerkracht(en).

U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind of via info@wbs-school.nl

