Nieuwsflits
Nieuwsflits schooljaar 2018-2019
Nummer 01
20-08-18
Agenda
20 augustus
20 augustus
22 augustus
6 september
13 september
26 september

Eerste schooldag.
Controle hoofdluis.
Openingsviering.
Studiedag: alle kinderen zijn vrij.
Informatieavond voor ouders.
Verjaardag juf Vera.

Start schooljaar 2018-2019
Vandaag beginnen we aan het nieuwe schooljaar.
Een schooljaar dat we samen tot een succes willen
maken; kinderen, leerkrachten en ouders.

We hopen dat iedereen een fijne tijd op onze school
zal hebben. De nieuwe kinderen en natuurlijk ook de
kinderen die al langer op onze school zitten!
Voor álle leerlingen, ouders en leerkrachten, een
ontzettend fijn, gezellig en leerzaam schooljaar!

Gymles
Dinsdag gymt groep 3-4 van 11.00-12.00 uur. De
kinderen zijn om 12.00 uur terug op school.
Wanneer de gymzaal klaar is gaan ze ook om de
week op donderdagmorgen.
Dinsdag gymt groep 5-6 van 13.00-14.00 uur.
Dinsdag gymt groep 7-8 van 14.00-15.00 uur.
Donderdag om de week gymt groep 5-8 op dezelfde
tijden.
Kinderen uit groep 5-6 moeten ’s middags meteen
naar de gymzaal.
Kinderen uit groep 7-8 gaan om 15.00 uur vanuit de
gymzaal naar huis.
In de eerste weken kunnen de gymlessen eventueel
ook op het sportveld plaatsvinden. Net als vorig jaar
krijgt u van ons bericht waar de gymles plaatsvindt.
Aanstaande dinsdag is de gymles in de gymzaal.

Een schooljaar waar we ook een nieuwe weg in
gaan. In de komende jaren gaan we ons onderwijs
op een andere manier inrichten. We veranderen ons
onderwijs om zo nog beter te kunnen afstemmen op
wat uw kind nodig heeft.
- Groep 1-4 hebben een gezamenlijk leerplein
waarop kinderen uit deze groepen kunnen werken.
- In groep 1-4 en 5-8 worden de creatieve vakken
samen gegeven.
- In groep 7-8 wordt de instructie gegeven in een
vaste kring. De kinderen hebben geen eigen
werkplek meer en zullen in het eigen lokaal en op
het leerplein werken.
- Groep 5-6 heeft voorlopig nog wel een eigen
werkplek in het lokaal maar zij maken ook gebruik
van het leerplein.
- In groep 3-8 hebben we een nieuwe methode voor
wereldoriëntatie.
Tijdens de informatieavond zullen de leerkrachten
hier meer over vertellen.

De gymlessen op donderdag zijn op de volgende
dagen:
30-08
13-09
27-09
11-10
01-11

15-11
29-11
13-12
10-01
24-01

07-02
21-02
14-03
28-03
11-04

09-05
23-05
13-06
27-06

Hoofdluiscontrole
Maandag 20 augustus worden alle kinderen
gecontroleerd op hoofdluis.

Gebruik van potloden, pennen, scharen, e.d.
De kinderen schrijven op school met een rollerpen.
In groep 4 krijgen ze die. Wanneer de pen kwijt of
wanneer hij kapot is dan kunnen ze een nieuwe
kopen voor 5 euro.

Ook voor andere materialen moet goed worden
gezorgd. Elk jaar krijgen de kinderen potloden,
kleurtjes, een gum en een wisbordje met stift.
Zijn ze de spullen kwijt of is het kapot dan moeten ze
een nieuwe kopen.
Potlood en gum: 50 cent.
Liniaal, stift en wisbordje: 1 euro.

Klachtenregeling
In de bijlage staat de aangepaste Klachtenregeling
van SPOM.
U kunt deze regeling ook vinden op de website van
www.spommaasenwaal.nl

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Informatieavond
Op 13 september is er voor alle groepen een
informatieavond. We beginnen met een
algemeen gedeelte in de hal van de school.
Daarna kunt u naar de groep van uw kind voor
meer specifieke informatie over de groep. In
groep 8 wordt u ook geïnformeerd over het
voortgezet onderwijs.
Omdat er in iedere groep belangrijke
informatie wordt gegeven over het komend
schooljaar verwachten we dat u hierbij
aanwezig zult zijn. Mocht u niet kunnen, laat
het ons dan weten.

Adressenlijst en foto’s
Binnenkort krijgen alle kinderen een
adressenlijst mee van de groep waarin zij zitten.
In het kader van de nieuwe wet op de privacy
vragen we u om een formulier in te vullen
waarin u wel of geen toestemming geeft voor
een aantal zaken.
Het is belangrijk dat u deze verklaring invult en
weer mee terug geeft naar school.

Openingsviering
Op woensdag 22 augustus is de openingsviering. U
bent van harte welkom om de start van het
schooljaar bij te wonen. We beginnen om 8.45 uur
en verwachten rond 9.15 uur af te sluiten. Graag tot
dan!

Informatie voor ouders calamiteitenplan.
Het calamiteitenplan hebben we aangepast.
Iedereen wordt op de hoogte gebracht van deze
wijzigingen. Binnenkort zullen we ook een oefening
houden.
Wat moet u doen bij een calamiteit:
Bel niet naar school, want de lijnen moeten
openblijven voor de hulpverlening.
Bij een calamiteit gaan we met de kinderen naar de
gymzaal of naar garage de Bont. Hier kunt u uw kind
op komen halen.
Neem geen kinderen mee naar huis zonder dat de
leerkracht hiervoor toestemming heeft gegeven.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD
Gelderland-Zuid volgt de ontwikkeling en
gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode.
Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen,
doktersassistenten en logopedisten doen dit samen
met school en ouders. JGZ beantwoordt vragen van
leerkrachten en ouders op het gebied van
ontwikkeling, gezondheid en opvoeding.


Gezondheidsonderzoek voor kinderen van
5/6 jaar en 10/11 jaar
Alle kinderen van 5/6 jaar en 10/11 jaar krijgen een
oproep voor een gezondheidsonderzoek.
De doktersassistente houdt een praatje in de klas
om de kinderen op het onderzoek voor te bereiden.
Daarna haalt zij de kinderen een voor een uit de klas.
Zij start met een algemeen gesprekje, meet en
weegt het kind en onderzoekt of het kind goed ziet
en hoort. Bij 10/11-jarigen is er alleen een
gehooronderzoek als daar een reden voor is. Is er
sprake van overgewicht? Dan wordt ook de
bloeddruk gemeten. Het meten en wegen gebeurt
met kleding aan.
Ouders zijn niet aanwezig bij dit onderzoek. Is hier
behoefte aan? Bel of mail ons op het moment dat de
uitnodiging is ontvangen.
Soms blijkt uit het onderzoek door de
doktersassistente dat het kind extra aandacht nodig
heeft. Dan volgt een uitnodiging voor het spreekuur
van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
 Liever geen onderzoek?
Liever geen standaardonderzoeken door JGZ? Geef
dit dan aan ons door.
 Inentingen voor kinderen van 9 en 12 jaar
In het jaar dat een kind 9 wordt, krijgt het een
oproep voor twee prikken (DTP en BMR).
Op 12-jarige leeftijd ontvangen meisjes een
uitnodiging voor een prik tegen
baarmoederhalskanker (HPV). Nog niet alle
vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze
in te halen.
 Samenwerking
Soms kan het nodig zijn dat JGZ de situatie van het
kind met deskundigen of school wil bespreken. Dit
gebeurt natuurlijk alleen in overleg met de ouders.
Samen bekijken we wat de juiste hulp is.

 Contact en bereikbaarheid
Is er een vraag over opvoeding, groei en/of
ontwikkeling? Is er behoefte aan advies, een
afspraak of meer informatie? Neem dan contact met
ons op. De afdeling JGZ is bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur: (088)
144 71 11 of via
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.
Meer informatie
 Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder
‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de
JGZ. Ook is hier betrouwbare informatie over
opvoeden, opgroeien en de gezondheid van
kinderen te vinden.
 Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat
hoe de GGD scholen helpt om aandacht te
besteden aan de gezondheid van leerlingen. De
GGD ondersteunt bijvoorbeeld bij thema’s als
gezond eten, bewegen, social media gebruik,
roken, alcohol en vriendschappen/relaties.

Team basisschool St. Lambertus

