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Studiedag leerkrachten; alle kinderen hebben vrij
Start taalklas vaders

Welkom aan alle leerlingen en ouders
Wij heten alle kinderen en alle ouders welkom in dit nieuwe schooljaar en hopen dat iedereen een heel fijn jaar
tegemoet gaat! Er is in de laatste vakantieweek weer hard gewerkt om de school startklaar te maken. Zoals U
misschien al gezien hebt is er nu in alle groepen 3-8 prachtig nieuw meubilair voor de leerlingen. Ook zijn er voor de
leerlingen van de bovenbouw chromebooks, kleine laptops,
aangeschaft waar de kinderen mee gaan werken in de klas. Wij
als team van de Vincent van Goghschool hebben er zin in om
samen met U en de kinderen er een leuk en leerzaam schooljaar
van te maken!
Heeft U vragen blijft U er dan niet mee rondlopen . U kunt altijd
binnenlopen bij de leerkracht(en) van uw kind of bij juf Cindy.

Terugblik ontmoetingsdag Kitskensberg
Het is inmiddels een traditie op onze school om het schooljaar te starten met een ontmoetingsdag in de speeltuin.
Doel hiervan is elkaar na een zomervakantie weer te ontmoeten en beter te leren kennen. Afgelopen vrijdag zijn wij
met alle kinderen en leerkrachten de hele ochtend heerlijk aan het spelen geweest in Kitskensberg. Na een klein
buitje heeft de hele ochtend een lekker zonnetje geschenen en heeft iedereen zich goed vermaakt.

Chromebooks en snappet
Dit nieuwe schooljaar starten we in de groepen 6 t/m 8 met het gebruik van Chromebooks. Eerder hebben de
leerlingen van deze groepen gewerkt op de Snappet. Het programma Snappet zal voor de groepen 6 t/m 8 op de
Chromebook voortgezet worden. Daarnaast wordt er door het gebruik van de Chromebook een basis gelegd in ICTvaardigheden van de leerlingen.

Groep 5 zal dit jaar aan de slag gaan met de Snappet. Snappet is een vervanging van het schrift waardoor er direct
feedback naar de leerling en leerkracht gaat over de gemaakte opdrachten. Er kan dan gelijk hulp geboden worden
wanneer een leerling ergens moeite mee heeft. De Chromebook en Snappet zijn een middel om te leren en geen
doel. Natuurlijk is en blijft het ontwikkelen van de motoriek door middel van schrijven in een schrift erg belangrijk en
onderdeel van ons lesprogramma.

Studiedagen voor het team
Ook dit schooljaar hebben wij weer een aantal studiedagen ingepland staan. Het team leert op deze dagen hoe wij
het onderwijs kunnen verbeteren voor elk kind op school. Dit gebeurt op het gebeid van leren in de klas, maar ook
op het gebied van werken op leer- en werkpleinen, werken met een tablet of IPad. Leren doe je op verschillende
manieren en niet alleen uit boeken. Dat weten we natuurlijk al lang. Als team leren wij ook nog elke dag. Uw kind zal
hier in de klas vaker iets van merken de komende tijd.
De kinderen zijn op onderstaande studie dagen vrij.
-woensdag 3 oktober 2018
-donderdag 1 november
-donderdag 6 december
-maandag 4 februari
-maandag 11 maart
-woensdag 5 juni
-dinsdag 11 juni
-vrijdag 5 juli

Entreetoets voor groep 8
Op maandag 27 augustus gaat groep 8 starten met de Entreetoets. De toets duurt
ongeveer 2 weken en elke dag werken de kinderen uit groep 8 daar aan. Deze toets
geeft al een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs en is dus heel belangrijk.
Kunt u ervoor zorgen dat uw kind goed uitgerust is. Dat helpt om zich goed te
kunnen concentreren. Wij wensen de kinderen veel succes de komende weken!

Spreekuur CJG
Zoals u inmiddels al gewend bent bij ons op school, komt Imke Sijben van Centrum
Voor Jeugd En Gezin elke week op dinsdagmorgen van 08:45-09:30 uur op school
om uw vragen te beantwoorden over opvoeden. Dus als u
een vraag heeft bijv. over voeding of slapengaan of over iets anders wat U bezighoudt komt
u gerust binnenlopen. U kunt Imke vinden in de aula.

Leerlingenraad
We hebben een nieuwe leerlingenraad op school met leerlingen van de groepen 6, 7 en 8.
De kinderen die vorig schooljaar in groep 8 zaten zijn natuurlijk naar het voortgezet onderwijs, dus er zijn nieuwe
leerlingen uitgekozen en toegevoegd aan de nog zittende leerlingenraad. Op 10 september komen zij voor de eerste
keer bij elkaar om over schoolse zaken te spreken met elkaar. Ook zij willen graag dat de school steeds leuker en
beter wordt. Zij zullen zich vaak laten horen!!

IMC basis voor groep 7 en 8
Op dinsdag 28 augustus starten voor de leerlingen van de groepen 8 en op vrijdag 31
augustus starten voor de leerlingen van de groepen 7 weer de IMC lessen. Voor de

kinderen van de groepen 7 is IMC helemaal nieuw. Voor beide jaargroepen starten we met een 'startdag'. We gaan
naar de zorgdragerij. De zorgdragerij verzorgt in de gemeente Roermond de kuddes schapen die de grasgebieden
kaal houden. Op deze startdag gaan we zelf aan de slag met hoe we een goede groep kunnen zijn. Vergelijk het met
een hoe kuddes schapen samen leven...
Vanaf 6 en 7 september hebben de kinderen wekelijks een reguliere IMC les. De kinderen van groep 7 hebben dit op
de vrijdag van 10.45 uur tot 13.00 uur. De kinderen van groep 8 hebben dit op donderdag van 12.45 uur tot 15.15
uur. Beide groepen blijven dus op die dagen langer op school.

Koffiemorgen
Gezellig! Samen koffie/ thee drinken op school! Gaan we doen! Tijdens het koffiedrinken komt Annet Rutten van
Centrum Jeugd en gezin vertellen over interessante onderwerpen! De eerste koffieochtend is op donderdag 6
september. U Kunt tijdens dit koffiemoment ook met andere ouders praten. De koffie staat klaar. Komt u ook? En
neemt U vooral ook ander ouders mee

Schoolkippen
Zoals u weet hebben wij schoolkippen .De kleine kuikens zijn uitgegroeid tot grote kippen. U moet maar eens gaan
kijken bij de kippenren. Nu lijkt het ons leuk om een namenwedstrijd te organiseren! Dat wil zeggen dat de
leerlingen leuke, grappige en originelen namen mogen gaan bedenken voor onze schoolkippen. Meer informatie
hierover volgt nog.

Algemene informatie
Op de website van de school kunt U de schoolgids en ook de schoolkalender vinden. Hierop staat belangrijke
informatie en ook de vakanties en vrije dagen van de kinderen. Indien U graag een papieren versie van de
schoolkalender wilt ontvangen kunt U deze zelf afhalen bij de ontvangstbalie.
Wij zijn een JOGG school dus dat houdt o.a. in dat we het belangrijk vinden dat de kinderen gezond eten. Wij
stimuleren het om water te drinken op school. De kinderen van groep 3-8 hebben allemaal een eigen bidon die ze
elke dag kunnen vullen met vers water. Dus het is niet nodig om drinken mee naar school te geven. De kleuters
kunnen water drinken met bekertjes in de klas.

Taalklas voor vaders
Op maandagmiddag zal ook dit schooljaar weer een taalklas
starten voor vaders. Deze lessen worden gegeven door dhr. Peter
Smit. De taallessen voor vaders starten op maandag 22 oktober
2018. Aanmelden voor deze lessen kan bij juffrouw Loes Jans.
De taalklas voor moeders zal ook weer opstarten en wordt net als
vorig schooljaar gegeven door juf Riet. De moeders starten op maandag 3 september 2018.

Burendag 22 september
Ook dit jaar is er weer een burendag in onze wijk! Op zaterdag 22 september kunnen de kinderen deelnemen aan
een kindervrijmarkt. Dus als U thuis nog goede bruikbare spullen zoals speelgoed of kleding heeft kunt U dit samen
met Uw kind gaan verkopen op deze dag. De kinderen moeten wel worden begeleid door een ouder!
Heeft U interesse dan kunt u zich opgeven tot 15 september bij juf Cindy.

Algemene informatieavond 3 september
Maandagavond 3 september van 18.45 tot 19.45 uur staan de deuren van onze school open voor u en uw
kind(eren). We houden dan onze jaarlijkse kennismakingsavond waarop u samen met uw kind kennis kunt maken
met de leerkracht(en) en in de klas(sen) kunt gaan kijken. U ontvangt dan van de leerkracht een flyer met belangrijke
informatie over dit schooljaar.
We hopen u allemaal te mogen begroeten! De kinderen mogen u rondleiden in hun school!

De ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 zijn van 18.15-18.45 uur uitgenodigd voor informatie over de IMC
basis lessen voor deze groepen. U krijgt dan alles te horen over de inhoud van deze lessen.
Voor groep 7 zullen deze lessen op vrijdag worden gegeven en voor groep 8 eenmalig op dinsdag en daarna vast op
donderdag.

Tot maandag 3 september!

