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Agenda 

● 2 oktober: OR vergadering 
● 3 oktober: start kinderboekenweek 
● 8 oktober: informatieavond VO voor ouders groep 8 
● 12 oktober: studiedag PWA, alle kinderen zijn vrij 
● 22 oktober t/m 26 oktober: herfstvakantie 
● 30 oktober: jaarvergadering OR 
● 6 november: informatieavond voor alle ouders 

  
Schooljaar 2017-2018, 1 oktober 2018 
 
 
Informatieavond 6 november 
We willen ouders graag informeren waar we dit 
schooljaar als school de focus leggen en wat 
we daarbij van ouders verwachten.  
Hiervoor organiseren we op 6 november een 
informatieavond. Binnenkort volgt de 
uitnodiging. Onderwerpen die zoal aan bod 
zullen komen zijn:  
- hoever zijn we met de invoering van KiVa en 
wat zijn de resultaten tot nu toe; 
- uitleg hoe we als school  nu werken om de 
kinderen te leren ook zelf verantwoordelijk te 
zijn voor hun ontwikkeling door het leren 
zichtbaar te maken; 
- ouders leveren input voor het nieuwe 
meerjarenplan wat we dit schooljaar gaan 
maken: wat vinden ouders de komende jaren 
belangrijk dat we als school voor de kinderen 
gaan betekenen.  
We vinden het erg belangrijk dat veel ouders 
komen luisteren en vooral meedenken en 
meepraten. We hopen dan ook op een grote 
opkomst. Noteer 6 november alvast in jullie 
agenda. 

 
Informatieavond VO 
Op 8 oktober krijgen ouders van groep 8 
informatie over het VO. Zij gaan samen met hun 
kinderen dit schooljaar de keuze maken voor 
het vervolgonderwijs en zullen op deze avond 
de mogelijkheden horen die er zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wet op de privacy (AVG)  
Inmiddels zijn alle brieven binnen met wat 
ouders hebben aangegeven of ze wel/niet 
toestemming geven voor publicaties van 
beeldmateriaal of doorgeven van persoonlijke 
gegevens. We gaan de komende tijd de foto’s 
op onze website vervangen zodat kinderen er 
niet meer direct herkenbaar op staan. Foto’s 
van activiteiten op school mogen alleen nog 
gemaakt worden door de mensen die de school  
daarvoor aanwijst. Deze foto’s plaatsen we op 
de website achter de inlogcodes.  
Verzoek aan ouders om vanaf nu op school 
geen foto’s meer te maken waar ook andere 
kinderen op staan dan die van jullie zelf. 
Mochten er toch foto’s door ouders 
gepubliceerd worden op social media of elders 
dan is school daar niet verantwoordelijk voor.  
Het is nog erg zoeken met de nieuwe 
regelgeving rond de privacy. We zijn druk bezig 
om hier goed uitvoering aan te geven. We 
horen het graag als jullie als ouders ergens 
tegenaan lopen waarin wij (nog) niet goed 
handelen zodat we dat dan meteen kunnen 
aanpakken.  
 
Activiteitenkalender OR 
Zoals elk jaar hebben we veel hulp nodig bij alle 
(feestelijke) activiteiten op school (denk aan 
Sinterklaas, Kerst, schoolfeest, 
Koningsdag/sportdag, etc.). 
Sinds vorig jaar werken we met een online 
activiteitenkalender. En met succes! Veel 
ouders hebben zich opgegeven en zijn komen 
helpen! 
Je kunt je nog steeds aanmelden voor één of 
meerdere activiteiten via deze link: 
 
https://goo.gl/forms/IXkpEUbf3YdO1CMG3 
  
Na aanmelding ontvang je een automatische 
reply, waarin een link staat waarmee het 
formulier gedurende het jaar kan worden 
gewijzigd. Bewaar deze mail dus goed! Je wordt 

https://goo.gl/forms/IXkpEUbf3YdO1CMG3


verder geïnformeerd door de werkgroep van de 
activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven. 
  
Wij hopen op je medewerking, zodat we er weer 
een mooi schooljaar voor de kinderen van 
kunnen maken!! 
 
Kinderboekenweek 
Op 3 oktober start de Kinderboekenweek, dit 
jaar met het thema Vriendschap. 
Lezen is erg belangrijk en de 
Kinderboekenweek heeft als doel het lezen te 
promoten. 
We geven hier een opsomming van de 
activiteiten die op school plaatsvinden. Thuis 
kunnen jullie met de kinderen extra aandacht 
aan het lezen besteden door elke dag samen 
een kwartiertje te (voor) lezen of dat te 
stimuleren. Neem je kind mee naar de bieb om 
leuke boeken uit te zoeken of neem boeken 
mee uit de zwerfboekenkasten die op school 
staan. 
Wat doen we op school in de komende 10 
dagen: 
- 3 okt. starten we met  de hele school met het 
zingen en dansen van het lied “Kom erbij” ; 
- de OR schenkt elk jaar met de 
Kinderboekenweek voor iedere groep 2 boeken, 
mede ter aanvulling van de schoolbibliotheek; 
- de groepen 5 t/m 8 vullen een vriendenboekje 
in met daarbij ook hun favoriete boeken; 
- in de groepen 7 en 8 nemen kinderen deel aan 
de voorleeswedstrijd. De school winnaar gaat 
naar de regionale ronde; 
- er is een speurtocht in school waarbij de 
kinderen de twee vrienden uit boeken bij elkaar 
moeten zoeken (bijv. Tom en Jerry); 
- 4 okt. brengen kinderen boeken mee voor de 
zwerfboekendag om te stickeren en te laten 
zwerven; 
- 9 okt. lezen de kinderen van gr. 5 t/m 8 voor 
aan de kinderen van gr. 1 t/m 4. De kinderen 
mogen van thuis een (prenten)boek 
meebrengen om voor te lezen; 
- 10 okt. afsluiting van de Kinderboekenweek 
door samen gezelschapsspelletjes te spelen. 
 
Schoolfotograaf 
Vergeten jullie niet om zelf de schoolfoto’s via 
internet te bestellen: www.schoolfotorob.nl 
Mocht je het inlogkaartje kwijt zijn neem dan 
even rechtstreeks contact op met de fotograaf 
voor een nieuwe inlogcode. 
 
 

 
 

Schoolfeest 
Het schoolfeest was een echt wereldfeest. Het 
binnenkomen door de douane heen is gelukkig 
goed verlopen. Er zijn geen ongewenste 
goederen gevonden zodat het feest op tijd kon 
beginnen! Er waren veel verschillende 
activiteiten die te maken hadden met de landen 
die vertegenwoordigd werden. De picknick was 
dankzij de inzet van alle ouders een geweldig 
succes. Op de foto een deel van al het eten wat 
gebracht was. Fantastisch, ontzettend bedankt 
hiervoor en voor de hulp van de ouders tijdens 
het feest. Ook dank aan de werkgroep voor de 
gehele organisatie. 
De foto’s van het feest komen nog op onze 
website.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schoolfotorob.nl/


Peuterrijk 
SKLM is gestart met de speelleergroep Peuterrijk in de school voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Op het 
gele plein is een lokaal ingericht waar de eerste peuters worden ontvangen.  
De speelleergroep is dé plek voor uw peuter om fijn met andere kinderen te spelen onder professionele 
begeleiding. Door de begeleiding van medewerkers van SKLM en het volgen van een uitgekiend 
programma leren de kinderen spelenderwijs. Ze kunnen vrij spelen en zich tegelijkertijd op alle aspecten 
ontwikkelen. Door het aanbieden van boeiende thema’s kunnen de kinderen zich spelenderwijs 
voorbereiden op alles wat er komen gaat, met als eerste grote volgende stap natuurlijk de basisschool. 
 
Voor meer informatie en aanmelding van peuters graag contact opnemen met SKLM, 0344-603087, 
info@sklm.nl. Of loop even binnen bij de Peuterrijk. 
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