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Start schooljaar

Maandag hebben we een fijne en positieve start gemaakt. We hopen dat de kinderen inmiddels gewend zijn aan het
nieuwe ritme van de week. In de komende weken wordt er in de groepen gewerkt met ‘Goed van start’. Hiermee
zetten de juf/meester en de leerlingen in het begin van het schooljaar de toon voor een fijn en positief leerklimaat.
De leerlingen worden actief betrokken bij het opstellen en handhaven van regels voor hun groep en voelen dat hun
mening ertoe doet. Ze nemen samen de verantwoordelijkheid voor datgene wat samen afgesproken is.

Welkom

Aan het begin van dit schooljaar heten we de nieuwe kinderen op de Moolhoek
van harte welkom. We hopen dat ze een fijne tijd gaan krijgen op onze school.
Groep 1: Lieve Nieuwenhuijse, Sarah Campara, Quinn Eversdijk, Rowan
Lindenberg, Mees Priem en Tess Overloop
Groep 1-2: Pleun Timmermans
Groep 4-5B: Dylan Sentse, Bo Houtekamer, Fabienne Nieuwdorp
Groep 4-5C: Jennifer de Winter
Groep 6-7A: Hadassa Veldhoen en Elis Rosa Carneiro
Groep 6-7C: Dylano Nieuwdorp, Tessa Cabboort en Dezi Houtekamer
Groep 8: Daniella Velle

Stagiaires

Ook dit schooljaar bieden we studenten van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) een leerplek op onze
school. Rowenda Reijerse loopt stage in groep 6-7A, Isabel Vink in groep 4-5C en Evert van Asselt in groep 8.

Startgesprekken

In de maand september houden alle leerkrachten startgesprekken. In de eerste plaats kunt u kennis maken met de
(nieuwe) leerkracht. U kunt in het startgesprek met de leerkracht zaken bespreken die belangrijk zijn om als school
te weten en nog niet bekend zijn vanuit de overdracht van de vorige leerkracht. U kunt afspraken maken met de
leerkracht op welke manier u samen met de leerkracht de ontwikkeling van uw kind(eren) wil volgen en welke
bijdrage u hierbij als ouder zelf wil/kan hebben.
U kunt zelf kiezen of u gebruik wil maken van het startgesprek of niet.
Stelt u een startgesprek op prijs dan kunt zich inschrijven voor een startgesprek door u in te schrijven op de lijsten
die op de deuren van de groepsruimtes hangen. Dit jaar oriënteren we ons op de mogelijkheden om u via de digitale
weg uit te kunnen nodigen.

Infomarkt

Dinsdag 19 september van 19.30 uur tot 21.00 uur bent u van harte uitgenodigd voor onze infomarkt. Op deze avond
willen we u via verschillende ‘kraampjes’ in de school informeren over de verschillende aspecten van ons onderwijs.
U krijgt hierover binnenkort meer informatie.

Schoolgids

Op de website vindt u de schoolgids voor het schooljaar 2017-2018. In de schoolgids en op de website staan de
schoolvakanties vermeld. Op de website kunt u ook de jaarkalender terug vinden. De data van de verschillende
sporttoernooien zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zullen we de jaarkalender bijwerken.
Op de jaarkalender staan ook de studiedagen van het team vermeld. Hieronder de studiedagen alvast op een rijtje:
Groep 1-2-3:
- Maandag 2 oktober
- Woensdag 6 december
- Donderdag 15 maart
- Vrijdag 18 mei

Alle groepen:
- Maandag 8 januari
- Vrijdagmiddag 8 juni vanaf 12 uur
Vrije dagen groep 8:
- Donderdag 1 maart
- Vrijdag 2 maart
- Donderdag 7 juni
- Vrijdagmorgen 8 juni

Tips voor een koele lunch

Afgelopen week kregen we diverse tips voor een koele lunch:

‘Ik geef de lunch mee in een koeltasje met koelelement.’
‘ ’s Avonds het lunchpakketje smeren en met brooddoosje en al in de vriezer.’
‘Melk invriezen in klontjes, dan de helft melk de helft klontjes, is tegen lunchtijd
ontdooid.’

Kindercentrum ‘Juultje Kapelle’ Annie MG Schmidtsingel 52 4421 TA KAPELLE

Welkom bij een leuke BSO van Kapelle! Bij Juultje Kapelle vindt u alle soorten kinderopvang onder één dak,
kinderdagverblijf, peutergroep en BSO!
De inrichting van onze BSO is pas vernieuwd en we zijn trots op de frisse, stoere inrichting. We hebben een aparte
groepsruimte voor de kinderen van 8 jaar en ouder. Lekker binnen en buiten spelen, meedoen aan diverse en
afwisselende activiteiten van ons bso programma DOEN! en gezellige uitstapjes maken met de stint en de bakfiets.
De opvangtijden van Juultje Kapelle sluiten aan bij de schooltijden van alle scholen in de buurt. Wij halen en brengen
de kinderen met onze coole stint of bakfiets. De stint is een elektrische bolderwagen waarmee wij de kinderen op
een veilige en comfortabele manier vervoeren
Juultje Kapelle werkt met een eigen app. De app is een veilige en persoonlijke internetdienst met diverse handige
hulpmiddelen. Dit om ouders te betrekken bij de opvang van hun kind. Ouders ontvangen een gepersonaliseerd
fotoboek met foto's waar hun kind op staat en aan het einde van de dag wordt er een digitaal verslagje gestuurd met
daarin de activiteiten van de dag.
Onze medewerkers zijn zeer betrokken en flexibel en het vaste gezicht voor u en uw kind. We hopen u dan ook te
mogen verwelkomen bij Prokino Juultje Kapelle!

4 september
20 september
18 september
19 september
27 september
4 oktober

Agenda

Hele maand september startgesprekken
Schoolvoetbal jongens groep 7-8
Week tegen pesten
Infomarkt
Schoolvoetbal jongens groep 5-6
Schoolvoetbal meisjes groep 5-6-7-8

