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Agenda
Belangrijke data
di

06.09.2015
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ma
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wo
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22.09.2015
19.09.2015
20.09.2015
21.09.2015
22.09.2015
24.09.2015

Algemene Informatieavond groepen 1 t/m 8
Informatieavond groepen 1/2
Kijkavond groepen 3 t/m 8
Margedag – alle leerlingen vrij
Prinsjesdag – school gesloten
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Vredesloop

19:30-20:00 uur
20:15-21:00 uur
18:45-19:45 uur

Van de Directie
Start
De eerste schoolweek stond voor iedereen vooral in het teken van wennen: drie locaties, andere
schoolroute, gewijzigde schooltijden, ophalen van kinderen, nieuwe meester of juf en dan ook nog erg
warm weer. De tweede schoolweek is inmiddels gestart. Nog niet alles verloopt even soepel. Daar
verzinnen we oplossingen voor. Zo is het op de locatie Gaffelstraat een drukte van belang om 15:00
uur. Daarom zal de poort eerder worden opengedaan, zodat ouders op het schoolplein kunnen
wachten. Mocht u tegen andere zaken aanlopen, geef het aan ons door, dan kijken wij of het opgelost
kan worden.

Informatieavonden
Algemene ouderavond
Op dinsdag 6 september a.s. om 19:30 uur vindt de algemene ouderavond plaats in de gymzaal van de
locatie 2e Mess. Tijdens deze bijeenkomst geven wij u informatie over ‘De Vreedzame School’ waar we
dit schooljaar mee zijn gestart. Ook geven wij u inzicht in de plannen voor dit schooljaar en zullen de
Ouder- en Medezeggenschapsraad zichzelf aan u voorstellen.
Informatieavond groepen 1/2
De informatieavond van de groepen 1/2 vindt ook op 6 september a.s. na de algemene ouderavond
plaats rond 20:15 uur in het lokaal van uw kind. De leerkrachten geven informatie over het reilen en
zeilen in de groep en beantwoorden vragen van ouders.
Kijkavond
Op donderdag 8 september a.s. wordt voor de groepen 3 tot en met 8 een Kijkavond georganiseerd.
SAMEN met uw kind(eren) kunt u tussen 18:45 uur tot 19:45 uur de klas van uw kind(eren) bezoeken.
Op de tafels van de kinderen liggen de boeken waaruit de kinderen werken, zijn diverse materialen
neergelegd en zijn de computerprogramma’s opgestart. Uw kind zal u precies kunnen vertellen hoe
gewerkt wordt, welke rekenonderwerpen worden behandeld en u meer kunnen vertellen over ‘De
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Vreedzame School’. Uiteraard zijn de leerkrachten van uw kind(eren) in de klas aanwezig om antwoord
te geven op algemene vragen.
In groep 3 start het leesonderwijs. Om een indruk te krijgen van dit proces wordt er voor de ouders
van de groepen 3 om 19:15 uur een leeslesje door de leerkrachten in de groep verzorgd. U bent van
harte welkom en we rekenen op uw komst!
De Kijkavond vervangt de jaarlijkse informatieavond voor de ouders van de groepen 3 tot en met 8.

Extra aanbod naschoolse activiteiten – nu intekenen!
Elk schooljaar worden, zonder kosten, naschoolse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Dit
schooljaar wordt het aanbod uitgebreid. Hiervoor werken we samen met Skills for Kids.
Half september starten de volgende activiteiten na schooltijd op school:





Engels – groepen 3, 4 en 5
Koud koken – groepen 3, 4 en 5
Robotica – groepen 6, 7 en 8
Filmproject – groepen 6, 7 en 8

U kunt uw kind voor een activiteit opgeven door naar http://www.skillsforkids.nl/hetvolleleven te
gaan. Daar staat ook meer informatie over de inhoud van de activiteit en de data waarop de
activiteiten plaatsvinden.
Let op: geef uw kind snel op, want per activiteit is er slechts plaats voor ongeveer 15 kinderen!

Algemeen
Gezocht: biebouders
Vandaag is de schoolbibliotheek weer geopend. Elke leerling heeft een nieuw bibliotheekkaartje
gekregen en kan weer boeken gaan lenen. Wij, maar met name de kinderen, willen graag dat de bieb
elk dagdeel een paar uur open is. We zijn daarom op zoek naar ouders (of grootouders) die het leuk
vinden om te komen helpen in de bibliotheek. Voor de volgende dagdelen zoeken we nog biebouders:
maandagmiddag, dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend.
Heb je een paar uur over? En lijkt het je leuk om kinderen te helpen boeken uit te zoeken? Of wil je
meer informatie? Stuur dan een bericht naar Saskia Broersma via Mijnschoolinfo.

Naschoolse muziekactiviteiten
Ook dit jaar zal meester Marcel weer naschoolse muziekactiviteiten organiseren.
De lessen zullen plaatsvinden op de woensdagmiddag op de 2e Messstraat.


DRUMS EN DJEMBÉS
vanaf woensdag 7 september 2016 (6 lessen)
van 14:30 tot 15:15 uur
voor leerlingen vanaf groep 3



MUSICAL: BAMBELO
vanaf woensdag 26 oktober 2016 (8 lessen)
van 14:30 tot 15: 30 uur
voor leerlingen vanaf groep 5



SCHOOLBAND
vanaf woensdag 11 januari 2017 (8 lessen)
van 14:30 tot 15: 30 uur
leerlingen worden hiervoor door meester Marcel geselecteerd
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INSTRUMENTENVERKENNING
vanaf woensdag 8 maart 2017 (7 lessen)
van 14:30 tot 15:30 uur
voor leerlingen vanaf groep 5

De inschrijflijsten hangen op de Gaffelstraat op het prikbord schuin tegenover de administratie. Op het
Willem Beukelszoonplein hangen de inschrijflijsten in de hal beneden.
Via Mijnschoolinfo inschrijven kan ook, stuur dan een bericht naar Marcel van Rijn.
Wees er wel op tijd bij, want er is een beperkt aantal plaatsen.

Gitaarlessen
Vanaf maandag 29 augustus zal meester Marcel op de maandag in de grote pauze gitaarles geven aan
leerlingen van groep 8 op het Willem Beukelszoonplein. Als er ruimte is, kunnen ook leerlingen van
groep 7 meedoen.
De inschrijflijst hangt op het prikbord beneden in de hal van het Willem Beukelszoonplein of stuur een
bericht via Mijnschoolinfo naar Marcel van Rijn.
Wees er wel op tijd bij, want er is een beperkt aantal plaatsen.

Vind uw kind dansen ook zo leuk?
In samenwerking met Het Volle Leven organiseert Dansacademie Den Haag een GRATIS PROEFLES in
de dansstudio Berlage-Huis, Raamweg 36, Den Haag.
Want behalve de professionele opleidingen, kunnen hier ook doordeweeks gewoon lessen gevolgd
worden.
Klassiek ballet
Dinsdagmiddag 27 september 4 t/m 6 jaar - Di 1 klassiek
16:00-17:00 uur
7 t/m 9 jaar - Di 2 klassiek
18:00-19:00 uur
 We gaan sierlijk bewegen, een mooie houding krijgen met een goede balans en een
heerlijk dansgevoel op prachtige muziek waarbij we ook de techniek leren
Street Dance
Dinsdagmiddag 27 september 4 t/m 7 jaar - Di street/kids
17:00-18:00 uur
Zaterdagmiddag 1 oktober
8 t/m 13 jaar - Zat street
12:00-13:00 uur
 Stoere bewegingen op de vetste beats zoals op MTV en TMF, strak dansen op R&B,
hiphop en dancemuziek.
Musical
Zaterdagochtend 1 oktober


7 t/m 12 jaar - Zat 1 musical
11:00-12:00 uur
12 t/m 15 jaar - Zat 2 musical 13:00-14:00 uur
Hier leer je zang, dans en acteren te combineren, en doe je stukken uit bekende musicals.

We verwachten de kinderen 15 minuten voor aanvang van de les. Wat trek je aan? Gemakkelijke
zittende trainingskleding of dans/gympak. Gym- of dansschoenen mag je ook gebruiken.
Neem je je vader of moeder mee? Die kan dan ook eens zien waar jij mee bezig bent! Misschien mag je
dan wel op dansles komen en aan het eind van het schooljaar een mooi optreden meedoen.
Meld je nu aan via: dansacademiedenhaag@gmail.com
GEEF DAARBIJ DUIDELIJK OP: naam, adres, leeftijd, telefoonnummer, emailadres en naar welke les je
wilt komen.
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