nieuwsbrief
Jaargang 11, nr.1
24-8-2018
In dit nummer:








Klaar voor de start
KC “Samen”
Parro
Nieuwsbrief
ABC voor ouders
Etuis
Oproep
pleinwachters

Klaar voor de start!
Hopelijk heeft u allen genoten van een fijne en ontspannen vakantie.
Het team heeft na een welverdiende vakantie, een driedaagse achter de rug
waarin hard is gewerkt. De units zijn ingericht, het eerste kernconcept is
voorbereid en we hebben een dagdeel teamscholing “Sociaal Emotioneel Leren”
achter de rug; middels deze teamscholing werken we aan het ontwikkelen van een
eenduidige pedagogische aanpak. De nieuwe methode die we gebruiken in de
lessen heet “Kwink”. U zult daar binnenkort, via de nieuwsbrief en via uw kind
meer van horen!
Kernconcept Samen
Het eerste kernconcept waar we aan gaan werken is “Samen”. De leervraag die
centraal staat is: Hoe leven we samen? Er wordt in alle units veel aandacht
besteedt aan het kennismaken met elkaar en de leerkrachten, welke regels en
afspraken er in de units zijn en wordt er gewerkt aan positieve groepsvorming. Er
staan weer een hoop leuke activiteiten gepland!
We openen het kernconcept ‘Samen’ aanstaande woensdag in de ochtend met alle
leerlingen en leerkrachten. U bent voor de herfstvakantie bij de afsluiting van ons
kernconcept van harte welkom, we informeren u hier tijdig verder over.
Wij hebben zin in het nieuwe schooljaar, tot maandag! De deuren gaan, zoals u
gewend bent om 8:15uur open!
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Voor alle units
Parro
Met ingang van dit schooljaar gebruiken wij Parro op school! We gaan Parro gebruiken in plaats van Digiduif, voor
het versturen van de nieuwsbrief, het inschrijven voor gesprekken en het delen van berichten vanuit de unit.
Binnenkort ontvangt u van ons een e-mail, zodat u ook Parro kunt gaan gebruiken. Parro is een handige app
waarmee we de communicatie tussen school en ouders nog gemakkelijker vorm kunnen gaan geven.
In het kader van de Privacywetgeving attenderen wij u er op dat u via de Parro-app zélf moet aangeven voor welk
medium u toestemming geeft waarvoor wij beeldmateriaal van uw zoon of dochter mogen gebruiken. Wij
verzoeken u nu alvast dit z.s.m. na activering van de app in te stellen.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com. Zoek ‘Parro’ alvast op in de Apple App Store of Google
play store op je telefoon en/of tablet. Voor computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com.

Nieuwsbrief
Met ingang van dit schooljaar ontvangt u de nieuwsbrief tweewekelijks op woensdag via “Parro”. In de
jaarkalender vindt u de data waarop er weer een nieuwe nieuwsbrief verschijnt. De nieuwsbrief wordt wat
“zakelijker” van karakter aangezien het nieuws uit de units direct via Parro met u zal worden gedeeld.

ABC voor ouders
Als bijlage van de nieuwsbrief ontvangt u vandaag ook het nieuwe ABC voor ouders. Hierin vindt u, als aanvulling
op onze schoolgids, alle informatie die relevant is voor komend schooljaar.
Etuis
DOK12 geeft één keer per schoolloopbaan aan de leerlingen vanaf leerjaar 3 een blauwe, duurzame, skai-lederen
etui. Leerlingen kunnen hier potloden, pennen, een gum en puntenslijper in doen die ze van school krijgen.
Dit betekent dus dat leerlingen geen eigen etui meer meenemen naar school.
Deze etui heeft niet alleen de functie om losse spullen op te bergen, maar het is ook gelijk een middel waarmee
leerlingen aan kunnen geven dat zij een vraag hebben. Wanneer een leerling het naamkaartje dat op de etui is
bevestigd naar boven toe op tafel legt, weet de leerkracht dat hij of zij een vraag heeft.
De etuis worden ingezet in plaats van de vragendobbelstenen die we voorheen gebruikten.
Iedere etui wordt dus voorzien van de naam van het kind, dit is ook heel helpend als er invallers op school zijn. Is
een etui kwijt, kunnen ouders op school een nieuwe aanschaffen ter waarde €3,50.
Alle nieuwe leerlingen ontvangen eenmalig een etui van school. Mocht de etui van uw zoon of dochter sinds vorig
schooljaar beschadigd zijn, dan verzoeken wij u bij de start van het schooljaar een nieuwe etui aan te schaffen.
Deze zijn verkrijgbaar bij de administratie.
Oproep pleinwachters volgend schooljaar (herhaling)
Ook komend schooljaar zijn we voornemens de pauze op dezelfde wijze te organiseren als afgelopen schooljaar.
Dat betekent dat we op zoek zijn naar ouders die ons tijdens het buitenspelen willen ondersteunen om de
pleinwacht op zich te nemen. We komen nog ouders te kort dus we zijn heel blij met elke aanmelding, ook als u
maar 1 dag in de week beschikbaar bent!
De pauzes worden gehouden tussen 11:30 – 12:30 en u wordt het hele uur verwacht. Er staat elke keer dat u
aanwezig bent een vrijwilligersvergoeding tegenover van €6,50 per keer.
Heeft u interesse? Geeft u dit dan door aan Maartje de Wit. U bereikt haar op kantoor of via m.dewit@kpoa.nl
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