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Nieuwsbrief
Start schooljaar 2018/2019

Rkbs. De Vlaswiek
Eikenlaan 22
4576 BL Koewacht

Het schooljaar is inmiddels twee weken bezig en iedereen heeft zijn draai weer gevonden.

0114-361624

We zijn gestart met de volgende aantallen in de verschillende groepen:

www.de-vlaswiek.nl

Peutergroepen
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 8

vlaswiek@
ogperspecto.nl

: 20 kinderen
: 17 kinderen (7 en 10)
: 18 kinderen
: 24 kinderen (13 en 11)
: 25 kinderen (12 en 13)
: 19 kinderen

Juf Deborah, die vanuit onze school als basislocatie zou worden ingezet voor vervanging op
alle scholen van Perspecto, was al vanaf de eerste schooldag nodig op een andere school.
Deze vervanging duurt zeker tot de kerstvakantie. Of ze daarna nog op onze school als extra
kan worden ingezet, is afhankelijk van de behoefte aan vervangers op dat moment.
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Openingsviering
We hebben het schooljaar met alle kinderen gezamenlijk geopend, zoals gebruikelijk. We
konden ook heel wat ouders verwelkomen tijdens deze viering.
Het thema van de viering van dit jaar was geluk. De kinderen hadden daar al over nagedacht
en gepraat van tevoren en per groep een werkstuk gemaakt rond dit thema. Hoe zorgen we
er met zijn allen voor dat iedereen zich gelukkig voelt op school, dat iedereen het hier naar
zijn zin heeft? Als we met zijn allen doen wat we tijdens de viering hebben afgesproken, komt
dat zeker in orde!
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Hoofdluis
De controle van afgelopen woensdag had
gelukkig een positieve uitkomst: er is bij
geen enkel kind een luis of neet aangetroffen. We verzoeken u wel om extra alert te
blijven en uw kind(eren) vooral de komende tijd extra te controleren.

Goed van Start
Om in alle groepen een goed groeps– en
werkklimaat te realiseren hebben we er
voor gekozen om dit schooljaar met Goed
van Start te werken. Om deze aanpak goed
te kunnen gebruiken krijgt het team gedurende vier woensdagmiddagen begeleiding
door een specialist van het RPCZ.
We spreken met de kinderen in de groep af
hoe we met elkaar om willen gaan en welke regels belangrijk zijn in onze groep. Ook
worden er beloningen afgesproken die de
groep krijgt als de afspraken goed worden
nageleefd. Maar er zijn ook consequenties
voor de kinderen die zich niet aan de afspraken houden. Belangrijk is dat al deze
afspraken samen met de kinderen worden
gemaakt.
We hopen dat deze aanpak het hele jaar
een positief effect teweeg zal brengen.

Jaarkaart
overblijven

Vrijwillige
ouderbijdrage

Wanneer u een jaarabonnement wilt voor
het overblijven van uw kind, wilt u deze dan
uiterlijk 1 oktober betalen? De kosten hiervan zijn € 80,= per kind per jaar. Dit bedrag
kan eventueel in twee termijnen worden
voldaan. Het rekeningnummer is
NL89 RABO 0330 4707 60 t.n.v.
basisschool De Vlaswiek.

De activiteitencommissie (voorheen
ouderraad) van onze school organiseert samen met het team allerlei
leuke activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, de schoolreis, e.d. Deze extraatjes worden voor
het grootste deel betaald vanuit de
ouderbijdrages. We verzoeken u dan
ook vriendelijk om per kind een bedrag van € 12,50 over te maken naar
NL78 RABO 0330 6731 06 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Vlaswiek
(gewijzigde rekening!).
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Geen informatieavond

AVG

Eind vorig schooljaar hebben we een behoeftepeiling
onder alle ouders gedaan m.b.t. de manier waarop de
ouders graag geïnformeerd wilden worden m.b.t. de
gang van zaken in de groep van hun kind.
Het merendeel gaf er de voorkeur aan deze informatie
te ontvangen op papier. Deze is inmiddels met de kinderen meegegeven.
Voor de ouders van de groepen 7 en 8 wordt er wel een
informatieavond georganiseerd over het voortgezet
onderwijs. De datum en locatie hiervan is nu nog niet
bekend.

Schoolfotograaf
Op donderdagochtend 13 september a.s. komt de
schoolfotograaf, Monique de Backere, weer langs om
foto’s te maken van alle kinderen individueel, broertjes
en zusjes samen en van de groepen. Mocht er een klein
broertje/zusje zijn die nog niet bij ons op school zit, dan
kunt u direct aan het begin van deze ochtend de fotograaf opzoeken voor een complete broertjes/zusjes
foto.

De bijlage bij het inschrijvingsformulier die we enige tijd
voor de zomervakantie aan de ouders toestuurden ter
ondertekening, is nog niet voor alle leerlingen binnen.
We zullen hier deze week herinneringen voor sturen.
Het is een wettelijke verplichting voor de school om dit
op orde te hebben. We vragen dan ook uw medewerking hiervoor.

Inloopspreekuur GGD
Het eerste inloopspreekuur staat gepland op vrijdag 14
september van 14.00—15.00 uur. Wanneer u vragen heeft
op het gebied van opvoeding of gezondheid, kunt u op dat
moment terecht bij de jeugdverpleegkundige Carolien
Lauwers. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Wanneer u op een ander moment Carolien wilt spreken, is
dat op afspraak natuurlijk ook mogelijk. U kunt Carolien
bereiken via het mailadres:
Carolien.Lauwers@ggdzeeland.nl.

Weerbaarheidstraining
De groepen 6,7, en 8 doen dit jaar mee met de weerbaarheidstraining die verzorgd wordt door medewerkers van
AanZ van de gemeente Terneuzen. Deze training bestaat
uit een reeks lessen waar “voor jezelf opkomen”, “stevig in
je schoenen kunnen staan” en een “voorbereiding op de
brugklas” een aantal van de aandachtsgebieden zijn. Voor
de leerlingen van groep 7 en 8 hoort er ook een werkboek
bij de training.
De lessen worden steeds op maandagochtend gegeven en
komen in plaats van de gymlessen. Kinderen hebben hiervoor wel hun gymspullen nodig. De eerste les is op 24 september.

Kalender september en oktober 2018
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Donderdag

4 september 2018
6 september 2018
11 september 2018
12 september 2018
13 september 2018
14 september 2018
24 september 2018
25 september 2018
26 september 2018
3 oktober 2018
3 oktober 2018 t/m
12 oktober 2018
12 oktober 2018
15 oktober t/m
19 oktober 2018
22 oktober 2018
25 oktober 2018

‘s middags / ‘s avonds omgekeerde oudergesprekken gr. 1 t/m 8
‘s middags / ‘s avonds omgekeerde oudergesprekken gr. 1 t/m 8
cultuurmenu’s gr. 1/2 en 3/4
staking team De Vlaswiek; school gesloten
‘s ochtends schoolfotograaf
inloopspreekuur GGD 14.00—15.00 u
start weerbaarheidstraining gr. 6/7 en gr. 8
cultuurmenu gr. 3/4
kijkkwartier 12.00—12.15 u
Perspectodag (studiedag); alle kinderen vrij
Kinderboekenweek
themadag / herfstviering
herfstvakantie
studiedag; alle kinderen vrij
cultuurmenu gr. 7/8

