Nieuwsbrief 1
Augustus 2018
Beste ouders/verzorgers,
We hopen dat u een heerlijke vakantie heeft
(gehad). Aan het weer kon het in ieder geval niet liggen! Wij hebben
allemaal genoten van onze vakantie en zijn vooral heerlijk uitgerust,
zodat we vanaf maandag weer fris en fit klaar kunnen staat voor zowel
uw kinderen als voor u.
Echter, deze week zijn de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar
alweer in volle gang. In deze eerste nieuwsbrief treft u dan ook een
aantal belangrijke zaken aan, die van belang zijn voor de start van het
nieuwe schooljaar. Leest u de informatie dus alstublieft goed door.
Maandag 27 augustus hopen we u allemaal weer te zien. Laten we er
met z’n allen een mooi en leerzaam nieuw schooljaar van maken!
Met vriendelijke groeten,
namens het team van Den Aldenhaag,
Eveline van Hemert

Belangrijke data
27 augustus
Week van 27 augustus

Start nieuwe schooljaar!
Jaarkalender gaat mee

Het Team
Vanaf maandag staan we met onderstaand onderwijsteam voor uw kinderen en
voor u klaar. Ieders werkdagen zullen overzichtelijk voor u worden opgenomen
in de Jaarkalender.
Koepel Directeur:
Locatieleider:
Groep 1-2-3:
Groep 4-5:
Groep 6-7-8:
Intern Begeleiders:
Onderwijsassistent:
Vakleerkracht gym:

Henriëtte van de Sluis
Eveline van Hemert
Els Overbeek en Joyce Mentink
Joke Klompmaker en Rosanne Mous
Eva de Kam
Marianne Franse en Cora den Ambtman
Demi Walstra
Kevin Timmer

In Nieuwsbrief 2 stellen onze nieuwe teamleden zich graag aan u voor.

Schooltijden
Zoals voor de vakantie al aangegeven in de laatste nieuwsbrief, zijn onze
schooltijden vanaf aanstaande maandag enigszins aangepast. Daarvoor graag
nog even uw aandacht.
Dag

Ochtend

Middag

Maandag

8.30 uur - 12.00 uur

13.15 uur - 15.15 uur

Dinsdag

8.30 uur - 12.00 uur

13.15 uur - 15.15 uur

Woensdag

8.30 uur - 12.30 uur

Donderdag

8.30 uur - 12.00 uur

Vrijdag

8.30 uur - 12.30 uur

13.15 uur - 15.15 uur

Binnenkomen en naar huis gaan
Vanaf maandag is het de bedoeling dat alle kinderen via de hoofdingang onze
school binnenkomen. Het buitenhek van het kleuterplein zal vanaf dat moment
dan ook altijd op slot zijn.
Tot de herfstvakantie mogen de kinderen uit de
groepen 1, 2 en 3 vanaf 8.20 uur en vanaf 13.05 uur
naar de klas worden gebracht. Om een optimale start
van de lessen te kunnen waarborgen, is het de
bedoeling dat er bij de deur van het lokaal afscheid
wordt genomen.
Na de herfstvakantie geldt bovenstaande alleen nog
voor de kinderen uit de groepen 1 en 2. De kinderen
van groep 3 blijven vanaf dat moment op het grote
plein spelen met alle andere kinderen van de school.
Zodra de bel gaat mogen ze dan vooraan de rij van
groep 4-5 mee naar binnen lopen.
Ditzelfde geldt voor het buitenspelen van groep 3 tijdens de korte pauze. De
leerkrachten zullen dit van te voren met hen bespreken en oefenen. De kinderen
van groep 1 en 2 spelen op eigen tijden buiten. Dit gebeurt op het kleuterplein.
Nieuw is alleen dat hiervoor voortaan de ingang van het hek wordt gebruikt dat
naast de hoofdingang van onze school zit.
Voor alle andere kinderen van de school geldt dat ze uiterlijk om 8.25 uur en om
13.10 uur op het plein moeten zijn. Dan gaat namelijk de bel en lopen de
leerkrachten in rijen met hun groepen naar binnen. Groep 4-5 verzamelt hiervoor
langs het hek bij de hoofdingang (en groep 3 sluit vooraan aan na de
herfstvakantie); groep 6-7-8 verzamelt bij de regenpijp, nabij het houten bankje.

Kinderen die op de fiets komen, lopen op het plein met de fiets aan de hand en
plaatsen hun fiets in de fietsenrekken van onze overdekte fietsenstalling.
Bij het naar huis gaan lopen alle leerkrachten met hun groep mee naar buiten.
Voor de groepen 1, 2 en 3 houdt dit in dat de leerkracht met hen meeloopt naar
de boom vooraan het plein. Vanaf daar mogen de kinderen naar huis, zodra ze
diegene die hen ophaalt hebben gezien. Uw kind ophalen bij de boom mag
natuurlijk ook. Voor alle andere groepen geldt dat de kinderen zelf naar het hek
en/of naar huis mogen, maar dat de leerkrachten er zijn om toe te zien op een
rustig verloop hiervan en een veilige oversteek voor alle kinderen.
Eten en drinken
Ook dit schooljaar zijn dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag weer onze Gruitdagen. Op deze dagen mogen de
kinderen alleen groenten en/of fruit meenemen voor in de
kleine pauze. Op maandag is eventueel ook een koekje
toegestaan.
Nieuw dit schooljaar is dat we u willen vragen om uw kind een
drinkbeker of drinkfles mee te geven, het liefst voorzien van
hun naam. In het kader van De Gezonde School willen we op deze manier graag
de enorme hoeveelheid (vaak maar half lege) drinkpakjes en weggooiflesjes
terugdringen.
Eten en drinken kan bij binnenkomst in het kluisje worden gelegd. De kluisjes
van groep 1-2-3 staan tegenover de toiletten die naast de kleine hal liggen. Voor
groep 4-5 staan deze tegenover hun eigen lokaal en groep 6-7-8 kan gebruik
maken van de kluisjes tegen de muur van hun stamlokaal.
Verjaardagen
Vanwege de combinatieklas 1-2-3 hebben
we er dit jaar voor gekozen om niet alleen
de verjaardagen van de kinderen uit de
groepen 1 en 2, maar ook de verjaardagen
voor de kinderen uit groep 3 direct bij
aanvang van de schooldag te vieren. De
ouders/verzorgers van de jarige mogen
hierbij aanwezig zijn.
Voor alle andere groepen geldt dat de
verjaardagen in de kleine pauze worden
gevierd, zonder het bijzijn van
ouders/verzorgers. De traktatie kan bij aanvang van de schooldag worden
meegenomen/gebracht en in de klas een plekje krijgen. Voor warme- of bevroren
traktaties kunt u het beste met de leerkracht van uw kind even afspreken wat
een handig moment is om dit te komen brengen.

In het kader van De Gezonde School stimuleren wij het meebrengen van een
gezonde traktatie. Hiervoor zal binnenkort een ouder-kind workshop worden
gepland. Ook krijgt u ter inspiratie binnenkort een ideeënboekje toegemaild. Let
wel: Dat we gezonde traktaties stimuleren, betekent niet dat we dit ook
verplichten. Uw kind is dus nog steeds vrij in wat het trakteert.
Website, app en Facebook
Momenteel wordt er op de achtergrond nog hard gewerkt aan een nieuwe
website en een app voor onze school. De planning is dat beiden 1 oktober ‘in de
lucht’ zullen gaan. Tot die tijd is de website van de school doorgelinkt naar onze
Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/denaldenhaag/ , waarop u kunt
volgen wat er in en rond de school gebeurt.

