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De eerste schoolweek ……
De eerste schoolweek zit er alweer op. Het was een enerverende week
voor de leerlingen en de leerkrachten. Fijn ook dat er maandagavond
zoveel ouders waren die met ons het schooljaar geopend hebben en met
veel belangstelling de workshops gevolgd hebben.
De leerlingen hebben veel nieuwe indrukken en ervaringen opgedaan
met een nieuwe klas, de nieuwe speeltoestellen op het plein, het lunchen
op school en de nieuwe methoden. Ook voor de leerkrachten was er veel
nieuw en was het soms nog een beetje onwennig. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat we weer snel ons ritme te pakken hebben.
We zetten de eerste weken vooral in op de groepsvorming. Er is veel
aandacht voor de regels en routines die zo belangrijk zijn om lekker te
kunnen werken en je veilig te voelen. In elke groep worden er gedurende
de lesdag spelletjes gedaan om elkaar wat beter te leren kennen, om de
concentratie te verhogen, om de kinderen juist te activeren of om even te
ontspannen. Na zes weken vakantie is het voor de kinderen weer even
wennen aan het ritme van een schooldag en de eisen die aan je gesteld
worden gedurende de dag.
Het lunchen op school is dankzij de inzet van iedereen goed verlopen,
zeker als we in ogenschouw nemen dat dit pas de eerste week was.
Hoofdluiscontrole
Deze week heeft de hoofdluisbrigade alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis of neten. Helaas is bij drie kinderen op onze school
hoofdluis geconstateerd. Dit betreft leerlingen van de groepen 1/2, 5/6 en 7/8. Omdat de kans van besmetting aanwezig is, wordt u
aangeraden de komende 14 dagen het gezin dagelijks op hoofdluis te controleren. In de genoemde groepen zal over twee weken
een opnieuw een controle plaatsvinden. Het is belangrijk dat u de school op de hoogte stelt als u hoofdluis vindt bij uw kind.
Krentenbaard
Helaas zijn er weer kinderen met krentenbaard op school. Dat is de reden dat we voorlopig geen handen schudden bij binnenkomst.
App en website
In de zomervakantie is er een update doorgevoerd voor nieuwe functionaliteiten in onze app. Voor ons kwam deze update enigszins
als een verrassing. Als de app op uw telefoon of tablet is vernieuwd, wordt u om inloggegevens gevraagd. U kunt dit negeren. Er zijn
twee tegeltjes bijgekomen (persoonlijke inbox en persoonlijke pagina) waarvoor inloggen noodzakelijk is en voor het onderdeel
“foto’s” wordt nu ook een inlog gevraagd. Inloggen werkt ook hier nog niet.
Volgende week heeft onze school een overleg over de opzet van de app. We kunnen de verschillende tegeltjes niet zelf veranderen,
de app zal dus binnenkort wederom vernieuwd worden. We zullen in de tussentijd onze app gewoon blijven gebruiken als het gaat
om de nieuwsitems.
De website is nu ook ondergebracht bij de provider van de app en heeft een nieuw uiterlijk gekregen ( www.deschakelouderkerk.nl ).
We zullen in de komende weken de website van actuele informatie gaan voorzien.
Oudergesprekken
In de komende weken zult u een uitnodiging krijgen voor een gesprek met de leerkracht van uw kind. Het is fijn om nader kennis te
maken met elkaar en het is goed om verwachtingen vanaf het begin, over en weer, uit te spreken. Wij horen graag wat voor uw kind
werkt en wat niet, u kent uw kind tenslotte het beste.

