
Vogelenzang, 26-08-2022

Betreft: Belangrijke informatie voor de start van het nieuwe schooljaar

Beste ouders,

Het einde van de vakantie is in zicht. Wij hopen dat iedereen een heel fijne vakantie heeft
gehad. Wij zijn deze week flink aan de slag gegaan om de school en de klassen weer in
te richten; het team is startklaar! In deze nieuwsbrief vindt u informatie voor de start van
het komende schooljaar.

Vanaf maandag 29 augustus openen we weer onze deuren voor de leerlingen, maar gelukkig
ook voor de ouders. Net zoals voor de vakantie mogen ‘s ochtends de ouders van de groep
1-2 mee naar binnen op dinsdag de ene week en vrijdag de andere week. Ouders van de
overige groepen mogen eens per maand op verschillende dagen naar binnen. In de Parro
app melden de leerkrachten welke dag(en) er een inloopmoment plaatsvindt. Donderdag 1
september bent u dus van harte welkom om met uw kind mee naar de klas te lopen.

De groepen 1-2 en 2-3 verzamelen bij hun juf op het kleuterplein en lopen om 8.25 uur
gezamenlijk naar hun klaslokaal. De andere groepen mogen zelfstandig naar hun klas lopen.
De deuren gaan om 8.20 uur open, de bel gaat om 8.25 uur zodat we om 8.30 uur ook
meteen kunnen beginnen.

Welkom
We verwelkomen dit schooljaar onze nieuwe collega juf Irma. Zij heeft zich in een vorige
nieuwsbrief al even voorgesteld. Zij zal op de maandagen en tot aan de herfstvakantie ook
de dinsdagen groep 4 lesgeven. En de nieuwe directeur Kim. Zij zal de eerste schooldag in
alle groepen zichzelf komen voorstellen aan de leerlingen. Tevens staat zij zoveel als
mogelijk ‘s ochtends bij de deur als de school opengaat, zodat u met haar kennis kunt
maken.
In groep 1-2 heten wij Fleur, Arthur, Lune en Lidewij welkom. In groep 3 start Finnley, groep 5
Jaylanie en groep 6 Giovannie. Wij wensen jullie veel plezier bij ons op IKC de Paradijsvogel.

Informatiebrief
Maandag 12 september mailen de leerkrachten de algemene informatiebrief. Hierin staat alle
specifieke informatie van dat schooljaar.

Informatieavond
Op donderdag 15 september staat een bijeenkomst voor ouders van de Vreedzame school
gepland. Deze bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur. Daarna is er tot 21.30 uur de
gelegenheid om met de leerkracht van uw kind kennis te maken.

Eerste schooldag
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● Ouders van leerlingen in de groepen 1 t/m 4 mogen mee naar binnen!
● Op de eerste schooldag gaan we gymmen met groep 2 t/m 8. Wilt u er zorg voor

dragen dat uw kind gymspullen meeneemt naar school. Gymschoenen zijn verplicht
i.v.m. de veiligheid en hygiëne. Meester Michiel is helaas nog afwezig. Meester Cas
zal de komende weken op de maandagen de gymlessen geven en juf Lotte op de
donderdagen.

● Het team van de Boekenbende wil graag alle vakantieboeken aanstaande maandag
retour, zodat zij onze boekencollectie weer compleet kunnen maken. Daarom
verzoeken wij u vriendelijk om alle schoolbiebboeken thuis te verzamelen en
maandag op school in te leveren.

● Wilt u uw kind er aan herinneren, dat als zij met de fiets naar school komen, zij met
de fiets aan de hand over het schoolplein lopen?

● Zou u uw kind op hoofdluis willen controleren voordat hij/ zij maandag op school
komt? Op die manier kunnen wij verspreiding zo goed mogelijk voorkomen. Voor
meer informatie zie: Hoofdluis | RIVM

Benodigdheden voor de kinderen van groep 6 t/m 8
-Een schoolagenda
-Een etui: in de etui zitten 12 gekleurde potloden en een goede puntenslijper. Optioneel
12 stiften.
-Een blauwe Frixion uitgumpen met reserve vullingen. Deze vullingen dienen aangevuld te
worden gedurende het schooljaar.
-Een huiswerk-/opbergmap met elastische band. Deze map gebruiken zij voor het
meenemen van schoolboeken, schriften en werkbladen.
-Voor de leerlingen in groep 8, een rugtas waar tenminste de huiswerkmap inpast. De tas
wordt aan de stoel gehangen,
vandaar de voorkeur voor een rugtas.
(Een grijs potlood, een gum, een liniaal, whiteboardstift en markeerstiften krijgen de
kinderen van school. Geen extra spullen mee naar school nemen).
Graag alle spullen de eerste schooldag meenemen.
Tip: voorzie de spullen van naam, dit voorkomt verwarring en verlies.
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School- en pauzetijden

Let op! de pauzetijd is van 5 kwartier naar 1 uur gegaan waardoor de leerlingen om 15.00
uur uit school komen.

Groente- en fruitbeleid
Wilt u rekening houden met ons groente- en fruitbeleid? Dit houdt in, iedere dag groente
en/of fruit mee naar school voor in de kleine pauze. Mocht uw kind hier niet genoeg aan
hebben, dan kunt u nog een extraatje meegeven naast de groente en het fruit. Vanaf de
week van 5 september krijgen alle kinderen op dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit.

Traktaties
De kinderen mogen natuurlijk trakteren als ze jarig zijn. Ook mogen ze bij de andere
leerkrachten langs. Wij vragen u om geen (kleine) cadeautjes bij de traktaties te doen, en de
traktatie bescheiden en bij voorkeur gezond te houden.

Privacy-voorkeuren Parro
Als school zijn we jaarlijks verplicht om ouders te vragen om toestemming te geven voor het
gebruik van persoonsgegevens (o.a. foto/filmpjes).
In het verleden heeft u uw privacy-voorkeuren kunnen registreren in Parro (of ingevuld op het
inschrijfformulier). Dit betekent dat u bijvoorbeeld heeft aangegeven of uw kind wel of niet
gefotografeerd mag worden voor een bericht in Parro of voor onze website.
Jaarlijks kunt u uw privacy-voorkeuren actualiseren. Wilt u dit doen voor 1 oktober? Als u
later van mening verandert, wilt u dit dan schriftelijk doorgeven aan de directeur? Dit is
belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van uw voorkeuren.
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Het is voor ons erg belangrijk dat u uw voorkeuren invult. Als u namelijk niets invult, dan mag
uw kind op geen enkele manier op foto/film worden gezet of moet op iedere foto
onherkenbaar worden gemaakt. Wij vinden het fijn als u aan uw kind vertelt wat u heeft
ingevuld, zodat hij/zij op de hoogte is.

U neemt de volgende stappen in Parro:
● Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’
● Tik op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje ‘Mijn kinderen’
● Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter uw kind.

Eerste Thema van dit schooljaar: Kunst met een K!
Donderdag 8 september starten we met het schoolbrede thema Kunst met de K!
We zullen hiervoor meedoen met het project De Kunstweken.
Dit is een vernieuwend educatief concept dat schoolbreed invulling aan geeft aan beeldende
vorming, wat essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn
simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een
oordeel te vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven.
Door hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of
Mondriaan worden leerlingen van basisonderwijs in hun eigen werk geïnspireerd.

Einddoel van De Kunstweken is alle kinderen op eigen niveau een echt kunstwerk te laten
maken. Eén werk dat hen zelf verrast, voldoening geeft en trots oproept. En daarvoor halen
we alles uit de kast. Zo wordt voor alle kinderen een eigen glossy Museumfolder gedrukt en
alle kunstenaars krijgen ook een persoonlijk museum op internet zodat IEDEREEN hun
creatie kan zien!

Voor in uw agenda:
- Maandag 29 augustus, eerste schooldag.
- Dinsdag 6 september en donderdag 8 september, schoolfotograaf (verder informatie

volgt nog)
- Donderdag 8 september start van het thema Kunst met een K!
- Woensdag 14 september gr 1-2 en gr 2-3 naar de Olmenhorst.
- Donderdag 15 september 19.30-21.00 uur ouderbijeenkomst “De Vreedzame

School”.
- Donderdag 22 september sportdag voor de groepen 1 t/m 4.
- Maandag 26 september: Studiedag voor de leerkrachten. Leerlingen vrij!
- Donderdag 29 september sportdag voor de groepen 5 t/m 8.

Met vriendelijke groeten,
Team IKC De Paradijsvogel
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