
 

        
                  

 

 
 
 

Belangrijke data 
 

Startgesprekken 2 t/m 13 sept. 

Jantje Beton 11 t/m 25 sept. 

Informatieavond gr. 3 t/m 8 17 september 

Lancering nieuwe website 18 september 

Schoolfotograaf 26 september 

Opening Kinderboekenweek 30 september 

Afsluiting Kinderboekenweek 11 oktober 

Margedag gr. 1 t/m 4 16 oktober 

Herfstvakantie 19 t/m 27 okt. 

Groep 8 NIO-toets 30 oktober 

 

Schooljaar 2019/2020 
 

 
We zijn alweer op de helft 
van de tweede schoolweek 
van schooljaar 2019/2020. 
We zijn dit jaar fijn gestart 
en we wensen iedereen een 
inspirerend, creatief en  
gezellig schooljaar toe! 
 
 

Startgesprekken 

 
Vanaf dit schooljaar willen we aan de 
oudergesprekken een andere vorm geven. 
Ook de rapporten gaan we vernieuwen zodat het 
beter in ons Daltonconcept past.  
Onze eerste oudergesprekken noemen we voortaan 
startgesprekken. 
De leerkrachten van de groepen 1/2 plannen deze 
gesprekken alleen met de ouders waarvan de 
leerlingen nieuw zijn in de groep. 
Het lijkt ons prettig om op deze manier het schooljaar 
te starten. 
Heeft u zich nog niet ingeschreven? Er zijn nog 
plekken beschikbaar! Kunt u niet op de dagen die 
door de leerkracht zijn ingepland, dan kunt u samen 
met de leerkracht kijken of er een andere datum 
beschikbaar is. 
 
 
 
 

 
 
 

Jantje Beton 
 

 
In de periode van 11 t/m 25 september verkopen de 
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 weer loten voor 
Jantje Beton. De stichting zet zich in om het 
buitenspel voor kinderen te bevorderen, iets wat wij 
zeker onderschrijven! Met de koop van een lot maakt 
u kans op leuke prijzen én draagt u uw steentje bij aan 
leuke speeltuinen door het land!  
Uiterlijk dinsdag 25 september willen wij alle loten 
verzameld hebben. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Informatieavond 

 
Dinsdag 17 september is onze jaarlijkse informatie 
avond. Deze is voor de groepen 3 t/m 5 van 18.30-
19.15. Voor de groepen 6 t/m 8 van 19.30-20.15. In 
de kleutergroepen gaan wij over op een andere wijze 
van informeren, daar deze specifieke groepen het 
gehele jaar instroom kennen van nieuwe leerlingen. 
Eénmaal jaarlijks een informatieavond is dan niet 
voldoende toereikend. Met ouders van startende 
kleuters wordt in de eerste week na hun start een 
afspraak gemaakt voor een individueel gesprek met 
de leerkracht 
 

Schoolfotograaf 
 

Donderdag 26 augustus 
komt de schoolfotograaf 
weer bij ons op school! We 
hebben dit schooljaar 
gekozen voor een nieuwe 
schoolfotograaf. De 
individuele foto’s worden 
dit jaar gefotografeerd voor 
een green screen, zodat u 

zelf de foto van uw kind online kunt personaliseren. 
Online hebben zij een ruim aanbod van  
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achtergronden waar u uit kan kiezen. Na schooltijd is 
er weer de mogelijkheid om uw kind op de foto te  
laten gaan met broertjes/zusjes die hier niet op school 
zitten. Hier ontvangt u binnenkort meer informatie 
over. 
 
Als u alvast een kijkje wil nemen op de website, kunt u 
surfen naar: www.schoolfoto.nl.  
 

Triade 

 
Dit schooljaar 
hebben we via 
Triade weer een 
super leuk aanbod 
voor onze 
leerlingen! Iedere 

klas gaat of naar een voorstelling of er komt een 
docent van Triade op de Vloedlijn om een workshop 
te verzorgen. 
Zo hebben we onder andere de voorstelling Masha en 
de Beer, workshop Rhythm&Trash en Fotofeest 
geboekt! 
 

Schooltijden 
 

Dit jaar hanteren wij dezelfde schooltijden als 
voorgaande schooljaren. Ter info staan ze hieronder 
genoteerd: 
 
Groep 1 t/m 4:  ma-di-do van 8.30-14.30 
  woensdag van 8.30-12.15 
  vrijdag van 8.30-12.00 
 
Groep 5 t/m 8: ma-di-do-vr van 8.30-14.30 
  woensdag van 8.30-12.15 
 
De schooldeuren openen om 8.20. We willen u vragen 
om voor die tijd op het plein te wachten. Mocht het 
weer het niet toelaten, dan zetten wij de deuren open 
en kunt u wachten in de hal. 
Als de school uit gaat, geldt dezelfde verwachting als 
hierboven beschreven. Het is voor de kinderen en 
leerkracht noodzakelijk dat de kinderen zich kunnen 
blijven concentreren binnen de schooltijd. 
 
Wij vertrouwen op uw medewerking! 
 

10-uurtje en lunch 

 
We zijn binnen de hele school 
bewust bezig met het milieu. Zo 
scheiden we bijvoorbeeld ons afval. 
Daar kunnen we uw hulp goed bij 
gebruiken!  
 

 
 
Het zou fijn zijn als u een goed sluitende drinkbeker 
aan uw kind(eren) meegeeft voor 10.00u pauze en de 
lunch?  
Zo zorgen we ervoor dat we minder afval produceren, 
wat natuurlijk weer goed is voor het milieu. 
 

Jaarplanner 

 
De jaarplanner voor de ouders/verzorgers is niet 
compleet en op de juiste manier verspreid. We willen 
u volledig en correct informeren, dus u kunt de 
complete jaarplanner a.s. vrijdag vanuit de directie 
verwachten. Onze excuses voor het ongemak en 
wellicht verwarring. 
 

Leerlingenraad 
 

We gaan verder met de leerlingenraad van vorig 
schooljaar. Dit jaar komen er dus geen nieuwe 
verkiezingen voor een volledige nieuwe 
leerlingenraad. Wel worden in groep 4 verkiezingen 
gehouden, omdat Ashley en Marley (voorheen groep 
8) doorgestroomd zijn naar het middelbaar onderwijs. 
 

Afscheid meester Patrick 
 

Helaas gaan we op zeer korte termijn afscheid nemen 
van meester Patrick. Vanaf 9 september zal Patrick 
starten met zijn nieuwe functie als bode op het 
gemeentehuis in Anna Paulowna. Op vrijdag 6 
september is zijn laatste werkzame dag op De 
Vloedlijn.  
Wij wensen Patrick heel veel plezier en succes op zijn 
nieuwe werkplek! 

 


