Nieuwsbrief 3 31 augustus 2022
Gratis online magazine voor ouders van groep 3.
Voor de ouders heeft uitgeverij Zwijssen een (gratis) online magazine gemaakt met allerlei leuke
items.Wat leert je kind allemaal in groep 3, tips voor thuis, klik op de link en u kunt het downloaden.
Veel plezier ermee

!Gratis online magazine Mijn kind naar groep 3! - Uitgeverij Zwijsen

Infoavond groep 3.
Maandagavond 5 september van 18.30 tot 19.30 is de info avond voor de ouders van groep 3. Op
deze avond krijgen de ouders informatie over wat er allemaal in groep 3 gebeurd, hoe de kinderen
leren lezen, rekenen en schrijven en hoe de ouders thuis kunnen helpen.

Stepjes
Veel kinderen nemen stepjes mee naar school. De schoolregel is dat deze stepjes mee terug gaan
naar huis of buiten neergezet worden. Dit in verband met de brandveiligheid in de school.

Ontruimingsoefening.
Vandaag hebben we met alle groepen een ontruimingsoefening gehouden. Deze oefening doen we
regelmatig zodat de kinderen precies weten wat ze moeten doen als het brandalarm gaat; vlot een rij
maken, achter elkaar naar buiten en wachten tot het sein "veilig" is. De oefening verliep prima. Met
de kinderen en de leerkrachten praten we altijd na over hoe het ging en leren we er weer van voor
de volgende oefening.

Ouder-en jeugdondersteuningspunt.
De samenwerkingsverbanden voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) hebben
vanuit het ministerie van Onderwijs de opdracht gekregen om een ouder- en jeugdsteunpunt op te
zetten waar ouders en jeugdigen terecht kunnen met hun vragen. Voor het opzetten van dit
steunpunt willen we graag bekijken waar de behoeftes liggen van ouders/verzorgers en de
leerlingen/jeugdigen. Door op onderstaande link te klikken komt u bij de oudervragenlijst; het
invullen kost maximaal 5 minuten.
We stellen het heel erg op prijs als u de vragenlijst zou willen invullen en inzenden, het liefst vóór 30
september 2022. Alvast bedankt voor uw medewerking.
We hebben uw hulp hard nodig!
Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFEOY-03XEJnYcCjt4s8QNud5OXA_a3rGKFp6ysA4MIpgCQ/viewform?usp=sf_link

Telefoons en smartwatches.
Telefoons en smartwatches van de leerlingen worden aan het begin van de schooldag ingeleverd in
het daarvoor bestemde bakje in de groep en kunnen aan het einde van de schooldag weer
meegenomen worden. Smartwatches kunnen vaak geluidsopnames en foto's maken en berichtjes
ontvangen. In verband met de wet op de privacy kunnen wij niet riskeren dat er foto's gemaakt
worden of dat er gefilmd wordt. Het meenemen van een mobiele telefoon of smartwatches gebeurt
op eigen risico; dit betekent dat de school niet verantwoordelijk is voor de ingeleverde spullen.

Ouderkamer
Ook in het nieuwe schooljaar gaat de ouderkamer verder, maar dan op een iets andere manier. Er zal
afwisselend een moment zijn voor individuele ouders die specifieke vragen hebben (inloop) en voor
groepjes ouders (gezamenlijk.)
Data ouderkamer
5-9 gezamenlijk
19/9 inloop
3/10 gezamenlijk
17/10 inloop
31/10 gezamenlijk
14/11 inloop
28/11 gezamenlijk
12/12 gezamenlijke afsluiting

Vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2022 – 2023
Woensdag 14 september

-

Studiedag

Vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 okt

-

Herfstvakantie

Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari

-

Kerstvakantie

Maandag 20 febr. tot en met vrijdag 3 maart

-

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april

-

Paas vakantie

Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei

-

Meivakantie

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 29 mei

-

Pinksteren

Woensdag 28 juni

-

Studiedag

Donderdag 6 juli

-

Studiedag

Vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 18 augustus

-

-

Zomervakantie

