
 

 Nieuwsbrief 2 

Traktaties 
Wij willen u vragen uw jarige job of jet een kant en klare en 
losverpakte traktatie mee te geven.   

  

Gymlessen 

Vanaf deze week zullen wij weer in de gymzaal gaan gymmen.  

Wilt u zorgen voor passende gymschoenen!? 

Vanaf groep 3 hebben de kinderen gymschoenen én gymkleren nodig. 

De gymkleren mogen op school blijven tot na de gymles op woensdag 
en dan naar huis om te wassen. 

Op maandag en woensdag hebben de groepen 3 t/m 8 gym van 
meester Kevin.  

De groepen 1 en 2 krijgen op de dinsdag gym van meester Kevin. 

 

 

 

 

 

   

 AGENDA 
 

▪ Vanaf 24 augustus    

omgekeerde  

oudergesprekken 

▪ 26 augustus luizencontrole 

▪ 27 augustus                    

oud papier ophalen 

▪ 31 augustus                  

MR-vergadering 

▪ 1 september          

spreekuur wijkcoach 8.15 - 

9 uur. 

▪ 10 september                   
oc-vergadering 

▪ 5 oktober                        
VCO studiedag: leerlingen 
zijn vrij. 
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Corona - update 
 

 

 

 

 

 

Aanpassing corona afspraken voor 
ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en 
(externe) professionals die de school in willen, 
vanuit de schoolbesturen en overheid: 
 
Wij mogen u alleen in de school toelaten als: 
 
U op de 5 vragen hiernaast het antwoord NEE 
kunt geven, 
 
U 1,5 m afstand kunt houden,  
 
U bij binnenkomst uw handen desinfecteert. 
 
Let op:  Als u in een oranje/rood gebied bent 
geweest geldt  een quarantaineperiode van 
tien dagen waarin u niet mag worden 
toegelaten in de school. 
 

Gezocht! 

 
Wie doet voor ons de was? 
We zijn op zoek naar een ouder die voor ons 1x per week de was van 
school wil wassen. U ontvangt hiervoor een vergoeding per was-stuk. 
Voor meer informatie of aanmelding: dir.zevenster@vco-oostnederland.nl 
of bel naar school en vraag naar juf Daan. 
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Omgekeerde oudergesprekken 

 
De eerste 4 weken van dit schooljaar krijgt u de 
gelegenheid om een afspraak te maken met de 
leerkracht(en) van uw kind. De afspraak kunt u maken 
via “MijnSchool”.  

In een gesprek van 15 minuten kunt u vertellen hoe 
uw zoon/dochter is, welke interesses hij/zij heeft en 
wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te 
kunnen functioneren in de (nieuwe) groep in dit 
nieuwe schooljaar.  

Als school zien wij de ouders als serieuze 
gesprekspartners. Wij willen de kinderen goed leren 
kennen, zodat ze met plezier naar school gaan.  Als 
ouders krijg je zo de gelegenheid om samen met 
school op te trekken in het belang van je kind.  

Tijdens die gesprekken staan niet de resultaten van 
het kind centraal, maar het welbevinden van het kind.   

 

Onderwerpen waar het gesprek over kan 
gaan zijn bijvoorbeeld:  

 Welk karakter heeft je kind? Probeer 
je kind te omschrijven in enkele 
kernwoorden als spontaan, behoedzaam, 
driftig, onrustig, verlegen, enzovoort.  

 Wat vind je kind makkelijk op school 
en wat juist moeilijk?  

 Waar ziet je kind tegenop en waar 
heeft hij/zij juist veel zin in?  

 Wat heeft je kind nodig om lekker in 
zijn vel te zitten?  

 Waar liggen de interesses van je 
kind, waar loopt je kind echt warm voor?  

 Wat heeft je kind nodig van de 
leerkracht om zich prettig te voelen?  

 Heeft je kind zich de afgelopen 
periode opvallend ontwikkeld? Nieuwe 
dingen geleerd, nieuwe interesses, ander 
gedrag?  

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders van 
de groepen 3 t/m 8 een afspraak maken. De 
ouders van de leerlingen mogen natuurlijk 
ook een afspraak maken. Voor hen is het 
minder belangrijk, omdat de leerkrachten al 
op huisbezoek zijn geweest.  

 

PBS & 
Dalton 

Komende week gaan we werken aan respect: 
▪ Noem de ander bij de naam. 
▪ Houd rekening met anderen. 
▪ Gebruik materiaal waarvoor het bedoeld is. 

 
De leerkrachten organiseren deze week activiteiten rondom groepsvorming 
 
De daltonafspraak heeft te maken met samenwerken en reflectie. 



 

 

 


