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Rkbs. De Vlaswiek
Eikenlaan 22
4576 BL Koewacht

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

0114-361624

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

www.de-vlaswiek.nl
vlaswiek@
ogperspecto.nl

: 19 kinderen
: 20 kinderen (9 en 11)
: 14 kinderen
: 14 kinderen
: 23 kinderen (12 en 11)
: 24 kinderen (11 en 13)

In groep 4 zal gedurende de eerste periode van het schooljaar juf Sanne stage lopen op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Ook in groep 1/2 en groep 3 verwachten we nog stagiaires.
Wanneer dit definitief is, zullen we de ouders hierover informeren.
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Op de eerste vrijdag van dit schooljaar
zullen we met alle kinderen samen het
schooljaar openen. Alle ouders zijn
hierbij van harte welkom. De viering
vindt plaats tussen 8.30 en 9.00 u in
de gymzaal.

Omgekeerde oudergesprekken
Net zoals vorig jaar plannen we aan
het begin van het schooljaar omgekeerde oudergesprekken in. De bedoeling van deze gesprekken is dat
vooral de ouders aan het woord zijn
over hun kind. Daarnaast bieden deze
gesprekken de mogelijkheid om kennis te maken met de leerkracht van
uw kind.
De inschrijving wordt opengesteld via
Parro; u ontvangt hier in de Parro-app
automatisch bericht over.
Mocht u nog geen gebruik maken van
deze app, wilt u dit dan laten weten?
Dan zorgen wij voor de aanmelding.

Hoofdluis
Bij één van de kinderen op onze school is
door de ouders hoofdluis geconstateerd. Dit
kind is inmiddels behandeld, maar we verzoeken u om extra alert te zijn en uw kind
goed te controleren. Mocht u besmetting
aantreffen, wilt u dit dan laten weten?
Woensdag a.s. zal de werkgroep hoofdluispreventie alle kinderen van school en peuterspeelzaal controleren. Wanneer er hoofdluizen en/of neten worden aangetroffen, zullen
we alle ouders op de hoogte stellen.
Als bijlage voegen we informatie van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over dit onderwerp toe.
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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 strippenkaarten a € 12,50, goed voor
10 x overblijven, kunnen ook via de bank
betaald worden. Wanneer de kaart vol is,
krijgt uw kind een brief mee naar huis met
het verzoek om voor een nieuwe te betalen.

De activiteitencommissie 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.

Herdenking 75 jaar bevrijding Zeeuws-Vlaanderen

Informatieavond
groep 3 over Lijn 3

In september is het 75 jaar geleden dat na de
Tweede Wereldoorlog de bevrijding van Nederland
begon vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit de werkgroep Dodenherdenking Koewacht wordt hieraan
volop aandacht besteed, o.a. tijdens de herdenking
op 14 september vanaf 19.00 u in de kerk van
Koewacht.
Maar ook voor de leerlingen van onze school is er
een mooi programma samengesteld. In samenwerking met het Gdyniamuseum in Axel gaan de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 op donderdag 12
september vanuit onze school de route van de
bevrijders rijden m.b.v. oude legervoertuigen. Er
wordt hierbij gezorgd voor voldoende begeleiding
voor de kinderen. Ook zal Willy Verschraegen de
kinderen uitleg geven over deze route en mogen de
kinderen een kijkje nemen in het Gdyniamuseum.
Het is de bedoeling dat alle kinderen die dag hun
lunch meenemen, zodat we ruimschoots de tijd
hebben om alles te bekijken onderweg en in het
museum.

We zijn deze week gestart met Lijn 3, de
nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in
groep 3. Met deze methode zijn we nog beter toegerust om onze leerlingen in deze
groep te begeleiden bij het opstarten van het
leesproces.
Omdat wij het belangrijk vinden dat ouders
inzicht hebben in de opbouw en de materialen van Lijn 3, hebben we besloten om hier
een informatieavond voor te organiseren.
Deze vindt plaats op dinsdagavond 17 september. De ouders van groep 3 ontvangen
nog een uitnodiging voor deze avond.
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Extra ondersteuning in
de groepen

Schoolfotograaf

Op maandag en dinsdag is juf Carmen dit jaar extra op
De Vlaswiek ingeroosterd, maar zij is op die twee dagen
wel beschikbaar voor vervangingen voor zieke collega’s
op andere scholen. Daarom kan er op maandag en
dinsdag extra ondersteuning zijn, maar dat is op voorhand nooit zeker. We hebben hier onze lesroosters op
afgestemd.
Wanneer juf Carmen bij ons is, zal zij op maandag alle
gymlessen verzorgen. De leerkracht van de groep die bij
de gym is, zal dan gaan ondersteunen in één van de
andere groepen. Op dinsdag zal juf Carmen groep 7/8
voor haar rekening nemen, zodat juf Mieke dan zal
ondersteunen in andere groepen.
Op donderdagochtend zal juf Wendy extra ondersteunen in groep 1/2 tijdens de werkles, op vrijdagochtend
doet juf Mieke dit wanneer haar groep 3 samen met
groep 4 (en juf Benedikte) gaat gymmen.
Door zo te organiseren, zorgen we dat de beschikbare
instructietijd zo veel mogelijk ten goede komt aan de
ontwikkeling van alle leerlingen.

Op dinsdagochtend 17 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.

Kalender augustus, september en oktober 2019
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag
donderdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Woensdag

21 augustus 2019
23 augustus 2019
3 september 2019 t/m
5 september 2019
12 september 2019
17 september 2019
17 september 2019
2 oktober 2019
2 oktober 2019 t/m
11 oktober 2019
4 oktober 2019
7 oktober 2019
11 oktober 2019
14 oktober 2019 t/m
18 oktober 2019
21 oktober 2019
23 oktober 2019

luizencontrole
8.30—9.00 u openingsviering in de gymzaal (ouders van harte welkom)
‘s middags / ‘s avonds omgekeerde oudergesprekken gr. 1 t/m 8
hele dag: herdenking bevrijding WOII voor gr. 5 t/m 8
‘s ochtends schoolfotograaf
‘s avonds infoavond gr. 3 nieuwe leesmethode Lijn 3
Perspectodag (=studiedag); alle kinderen vrij
Kinderboekenweek
14.30—14.45 u kijkkwartier
13.00—14.30 u cultuurmenu gr. 7/8
Afsluiting Kinderboekenweek, themadag, herfstviering
herfstvakantie
studiedag; alle kinderen vrij
luizencontrole

