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Van Petra

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan.
We hebben aan het begin van het schooljaar een
foto gemaakt waar we (bijna) allemaal op staan.
Meester Co zal rustig weer gaan opbouwen in de
komende weken en juf Daan begint in oktober
weer met werken. Zij zal 1 dag per week aan de
slag met Rots en Water geven. De andere twee
dagen gaat ze voor de stichting aan de slag. Helaas
zal ze geen les geven aan groep Geel en Aqua maar
daar hebben we intern een oplossing voor

gevonden.
Iedereen heeft weer zin in een nieuw jaar. De
eerste dagen waren wat warm maar nu zijn de
temperaturen lekker om ook bij te leren. U heeft
de schoolgids en de jaarkalender ontvangen. Deze
staan ook op de website.
In oktober sturen we u een elektronische factuur
voor de ouderbijdrage. Dankzij de bijdrage kunnen
we de extra dingen doen die het onderwijs
ondersteunen. Denk aan excursies bij het thema,
wat extra’s tijdens de feestdagen op school,
schoolreisjes en kamp. Zonder uw bijdrage kunnen
we dat niet realiseren!
ICT
Sinds deze week zijn we in de groepen Blauw,
Paars, Rood, Aqua en Geel gestart met het werken
op chromebooks met Cloudwise en Gynzy. De
chromebooks hebben we dankzij een speciaal
project van de stichting kunnen aanschaffen.
Daarnaast hebben we zelf als school koptelefoons
en muizen aangeschaft die de leerlingen kunnen
gebruiken. Mocht uw kind graag zijn eigen
koptelefoon of oortjes gebruiken is dat geen
probleem. Maar we nemen als school geen
verantwoordelijkheid voor eventuele schades. Uw
kind is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig
omgaan met de spullen, zowel die van henzelf als
die van school.

Rookvrije generatie

Sinds vandaag hangen ook bij ons op school de
bekende borden van een rookvrije generatie. We
willen u als ouders vragen om niet te roken in de
omgeving van het schoolplein.

Werkzaamheden
Via de gemeente hebben we de volgende
informatie voor u:

Weekend 7 t/m 8 september: geen
treinen wel werkzaamheden
Tussen zaterdag 7 september - direct na 00.00 uur - en
maandag 9 september 05.00 uur rijden er geen treinen
tussen Hilversum en Amersfoort. Aannemer BAM gaat
dan aan de slag met de bouw van een tijdelijke
overweg tussen de Oude Amersfoortseweg en de
Mussenstraat. De spoorwegovergang op de
Oosterengweg blijft gewoon open voor verkeer:
automobilisten, fietsers en voetgangers hebben dat
weekend geen last van dichte spoorbomen. Meer
informatie leest u op www.hilversum.nl/nieuws

Groep Oranje

Kinderen die anderen zien roken, gaan later zelf
ook eerder roken. Dat blijkt uit onderzoek . Vanaf
2020 moeten alle schoolterreinen volgens de wet
rookvrij zijn. Logisch dat scholen nu al een rookvrij
schoolterrein voor hun leerlingen willen. Dit stelt
niet alleen een gezonde norm voor minderjarige
kinderen, hun ouders en medewerkers van de
school, maar beschermt hen ook tegen de
schadelijke gevolgen van het meeroken.
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Contactgegevens ouders
De school wil graag goed contact met de ouders.
Hiervoor is het voor ons van belang dat wij de
juiste gegevens in ons systeem hebben staan. Dus
verandert uw adres of telefoonnummer geef dit
dat zo snel mogelijk door aan de leerkracht.
We hebben graag informeel contact via de Parro
app. Ook vindt u hier de agenda en kunt u een
gesprekje starten met de leerkracht. Hiervoor is
het van belang om uw telefoonnummer te hebben.
Daarnaast hebben we diverse gesprekken die
gepland worden, dit kan ook via de parro.
En als er iets aan de hand is met uw kind waarvan
we het belangrijk vinden dat u het weet bellen of
appen we. Soms moeten we een leerling naar huis
brengen, dan is het juiste adres van belang. Maar
ook de gegevens van de huisarts hebben we wel
eens nodig.

In groep Oranje staan spannende dingen te
gebeuren. Er zijn rupsjes in de klas! En iedereen
weet wat rupsen uiteindelijk worden… juist
vlinders.
Daarnaast hebben we wat nieuwe fietsen en
karren voor op het plein. Daar zijn de
onderbouwers heel blij mee!

Meet en Greet
2 oktober 2019: Maak kennis met de middelbare
scholen van Alberdingk Thijm Scholen tijdens de
THIJM Meet & Greet
Exclusief voor ouders van leerlingen in groep 7 en
8 van scholen die deel uitmaken van Alberdingk
Thijm Scholen organiseren we op woensdag 2
oktober een informele Meet & Greet met de
middelbare scholen van Alberdingk Thijm Scholen.
Of u nu aan de vooravond staat van het
schoolkeuze moment van uw zoon of dochter of u
heeft nog even de tijd, we willen u graag laten zien
waar onze scholen voor staan. Tevens bieden we u
de gelegenheid om al uw vragen te stellen aan de
vertegenwoordiging van de verschillende
middelbare scholen.
Hier vindt u een overzicht van alle middelbare
scholen
U wordt ontvangen met een hapje en een drankje,
u kunt luisteren naar elevator pitches,
direct vragen stellen aan de directeur/rector en
luisteren naar verhalen van onze leerlingen.
Programma:
19.00 uur Inloop
19.30 uur Welkomstwoord
19.40 uur Hoe bereid je je als ouders voor op het
VO?
20.00 uur Elevator pitches van 6 scholen
20.30 - 21.30 uur kennismaking met de VOscholen: presentaties, infomarkt
Locatie:
Laar & Berg
Langsakker 4 in Laren
Parkeren kan op het schoolterrein
Aanmelden? Klik hier

Kalender
Dinsdag 24 september: Studiedag
Woensdag 25 september: start Kinderpostzegels
Donderdag 26 september: ouderavond
schoolverlaters.
Maandag 30 september: start de school met de
Kinderboekenweek
Woensdag 2 oktober: Meet en Greet voor BB
ouders

