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Nieuwsbrief
voor ouders
Welkom

Informatie naar ouders

Namens het hele team wens ik alle
leerlingen en hun
ouders/verzorgers een fijn en
leerzaam schooljaar!

Dit schooljaar zijn er wat
veranderingen in de informatie
naar ouders.
Wekelijks ontvangen ouders van de leerkracht een
bericht met informatie die belangrijk of leuk is over de
groep of het leerjaar van hun kind(eren).
Maandelijks ontvangen ouders een nieuwsbrief met
informatie voor de hele school.
Deze nieuwsbrief is daarvan de eerste, en de
volgende kunt u begin oktober verwachten.

Deze week ben ik met veel plezier gestart als interimdirecteur op De Eendragt en hieronder zal ik iets over
mijzelf vertellen.
Ik ben geboren in Wormerveer, opgegroeid in
Wormerveer en Krommenie en ben dus van
oorsprong een Zaankanter.
Mijn partner en ik hebben samen vier volwassen
kinderen die al uit huis zijn.
Ik ben via logopedie en orthopedagogiek sinds 20
jaar werkzaam in het onderwijs en heb de afgelopen
15 jaar directiefuncties gehad op basisscholen bij
verschillende besturen in de omgeving.
Binnen het onderwijs staat voor mij het kind centraal.
Alles wat we op een school doen heeft uiteindelijk tot
doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen
en een fijne schooltijd hebben. Ik ben er trots op als
een kind na groep 8 vol zelfvertrouwen op de juiste
plek in het voortgezet onderwijs start en kan
terugkijken op een leuke tijd op de basisschool. Om
dit te kunnen bereiken is de samenwerking tussen
school en ouders heel belangrijk. Ik zie ouders als
partners, neem ze serieus en kom graag met hen in
contact om te horen wat er speelt. Natuurlijk is de
leerkracht het eerste aanspreekpunt indien er vragen
of zorgen over een kind zijn, maar mijn deur staat
open voor tips, tops of wanneer ik kan helpen om
zaken voor kinderen of ouders op school beter te
kunnen organiseren.
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten!

7 september

Op
is er voor ouders een
inloop tussen 8:30-9:15 uur in de groep van hun
kind(eren) waarin informatie wordt gegeven over de
organisatie van en het onderwijs in de groep.

Schoolgids en jaargids 22-23
De schoolgids en jaargids van dit schooljaar wachten
nog op een akkoord van de medezeggenschapsraad.
Zodra ze beschikbaar zijn, worden ze op de website
geplaatst.

Ouders in de school en op het plein
Ouders zijn na 14:00 uur van harte welkom bij de
leerkracht. (Vóór de les alleen voor spoedzaken).
Als u de leerkracht kort iets wilt vragen of vertellen,
kunt u even binnenlopen. Als u de leerkracht wat
uitgebreider wilt spreken, kunt u daarvoor een
afspraak maken.
Ouders van groepen 1-2 zijn het hele jaar welkom
om hun kind(eren) in de groep te brengen.
Ouders van groepen 3 mogen de eerste 3 weken
meelopen. Daarna kunnen deze kanjers dat helemaal
zelf!
Op de eerste schooldag mogen alle ouders natuurlijk
gezellig mee naar binnen om de nieuwe klas samen
te vinden en te bewonderen!
We nodigen ouders uit om tijdens het wachten aan
het einde van de schooldag gezellig op het plein te
komen.

Oproep
We zoeken ouders die ons willen ondersteunen
tijdens de pauzes. Deze ouders zijn dan in een klas
tijdens de lunch of buiten tijdens het buitenspelen.
Er is altijd een leerkracht van de parallelklas die
samen met deze ouder buiten is of aanwezig is in de
klas ernaast. De werkzaamheden zijn tussen 11:00
uur en 13:00 uur en er is een vrijwilligersvergoeding.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de directeur via
b.dik@opspoor.nl of even binnenlopen.
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Indeling van de school
Hieronder vindt u plattegronden van de
schoolindeling zodat u weet waar u de nieuwe klas
van uw kind kunt vinden.

Groepen 1-2
Groepen 3-4
Groepen 5-6-7-8

29 augustus

eerste schooldag

7 september
8:30-9:15 uur

inloop ouders
informatie groep

8 september

studiedag
alle leerlingen vrij

12-23 september

startgesprekken

19-22 september

kamp groepen 8

7 oktober

studiedag
alle leerlingen vrij

17-21 oktober

herfstvakantie

gebruiken de achteringang.
gebruiken de zijingang rechts
gebruiken de zijingang links

Gymrooster
We gymmen weer in Sporthal Wormer volgens
onderstaand rooster:

08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:45
10:45-11:30
12:30-13:15
13:15-14:00

ma
3b
3a
4b
4a
5a
5b

di
6a
6b
7a
7b
8a
8b

woe
5a
5b
3a
3b
4a
4b

De school is gepoetst, de roosters zijn

do
7a
7b
8a
8b
6a
6b

klaar, de naambordjes hangen,
de klassen zijn ingericht en de vloeren
staan in de was,
De boeken, schriften, pennen, potloden,
gummen, digiborden en ChromeBooks
liggen klaar.
De juffen en meesters staan fris en
vrolijk te trappelen om alle kinderen
weer te zien

. Tot maandag!
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