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Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar is inmiddels alweer in volle gang.
Alle leerlingen en leerkrachten zijn zo langzamerhand gewend aan
elkaar en aan alles wat er in hun nieuwe groep gedaan wordt. Verder
zitten we ook niet stil, want op de achtergrond wordt er nog dagelijks
hard gewerkt aan alles wat we voor de heropening van de school nog
gerealiseerd willen hebben.
Het is heerlijk om te zien dat leerlingen, teamleden en ouders iedere
dag met een tevreden uitstraling door ons gebouw lopen. Ook
ontvangen we regelmatig opstekers en horen we positieve geluiden,
zowel in de school als van buitenaf.
Laten we met z’n allen vooral zo doorgaan!
Met vriendelijke groeten,
namens het team van Den Aldenhaag,
Eveline van Hemert

Belangrijke data
17 september, 19.00 uur
Week van 24 september
26 september
28 september
28 september
1 oktober, 13.15 uur
3 oktober
5 oktober

Informatieavond voor alle groepen
Week van de Pauzehap, groep 4 t/m 8
Kinderpostzegels, groep 8
Poppenkastvoorstelling, groep 1-2-3
Enquête Schoolfruit, groep 6-7(-8)
Heropening school
Start Kinderboekenweek
Studiedag, alle kinderen zijn vrij!

Informatieavond
Aanstaande maandag, 17 september, is het
informatieavond voor alle groepen. Vanaf
18.45 uur staat de koffie/thee klaar in de
centrale hal. Om 19.00 uur wordt u verwacht
in de klas van uw kind. De leerkracht van uw
kind zal u dan nader informeren en dingen
laten zien rondom bijvoorbeeld de leerstof,
(nieuwe) methodes, de werkwijzen die we
toepassen op school, enz.

Indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft zitten, kunt u een keuze
maken bij welk leerjaar u de informatieavond bijwoont. Halverwege van groep
wisselen is ook mogelijk, maar geef dit dan wel van te voren even bij de
leerkrachten aan.

Update ouderhulp
De afgelopen tijd hebben we meermaals een oproep voor een aantal vormen
van ouderhulp gedaan. Inmiddels zijn alle plekken opgevuld, waar we uiteraard
erg blij mee zijn.
Aparte aandacht daarbij nog even voor het GMR-lid: Vanwege een
zwangerschapsverlof op één van de andere scholen binnen onze scholenkoepel,
komt er toch een leerkracht-plek vrij, in plaats van een ouder-plek. Eva de Kam
gaat dit voor onze school op zich nemen. Zij heeft al veel ervaring in de GMR en
doordat ze ook MR lid is bij ons op school, is er een directe lijn tussen MR en
GMR. Erg prettig!

Plusgroep in Zoelen
Zoals u wellicht bekend was, is er sinds een
aantal jaar binnen BasisBuren een zogenaamde
Plusgroep. Hier gaan leerlingen van groep 5 t/m 8
- die daarvoor door hun leerkracht zijn
voorgedragen - op vrijdagochtend naar toe om
extra uitgedaagd te worden met vakken als
Science, Frans, techniek en Griekse mythologie.
Ook van onze school gaan daar al een aantal jaar
enkele leerlingen heen.
Voorheen was de Plusgroep binnen onze
scholenkoepel ondergebracht op De Hoge Hof in
Kapel-Avezaath, echter vanwege groei van de
groep wordt het daar voor de Plusgroep echt te
klein. Aangezien we op onze school wél ruimte over hebben, zal de Plusgroep
vanaf dit schooljaar bij ons op school worden gehuisvest. Dat gaat gebeuren in
het oude lokaal van groep 1-2. Daarnaast zullen ze gebruik maken van het
techniek/handvaardigheid lokaal en het kamertje van onze IB’ers.
Momenteel worden hiervoor alle voorbereidingen getroffen, zodat de Plusgroep
op vrijdag 12 oktober weer van start kan gaan. Op 28 september is er voor
ouders van leerlingen die naar de Plusgroep gaan al een informatieochtend.
Hiervoor hebben zij inmiddels al een uitnodiging ontvangen.

Activiteiten rondom Gezonde School
Tijdens de afsluitende ouderavond van afgelopen schooljaar hebben we u
gepresenteerd dat één van onze speerpunten voor het schooljaar 2018-2019

het aanvragen van het Vignet Gezonde School is. In het kader daarvan graag
uw aandacht voor de volgende zaken.
Eten en drinken in de pauzes
Onze Gruitdagen zijn nog steeds op
dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdag. Gelukkig wordt hier door
vrijwel iedereen gehoor aan gegeven.
Daar zijn we erg blij om. Evenals dat
het overgrote deel van de leerlingen
inmiddels een drinkbeker mee naar
school neemt, in plaats van pakjes en
wegwerpflesjes. Hartelijk dank voor
uw medewerking!
Week van de Pauzehap
In de week van 24 september is het de Week van de Pauzehap. De groepen 4
t/m 8 gaan deze week tijdens het eten en drinken aan de slag met allerlei
activiteiten rondom gezonde tussendoortjes. Bijbehorende gezonde
tussendoortjes worden gesponsord door Albert Heijn, dus de kinderen van de
groepen 4 t/m 8 hoeven die week geen eten mee te nemen voor in de kleine
pauze. Hun drinkbeker moet wel gewoon mee naar school. Groep 1-2-3 doet
niet mee aan de Week van de Pauzehap, voor hen is verderop in het schooljaar
een gesponsorde activiteit in het kader van gezonde voeding. Zij moeten dus
gewoon hun eigen eten en drinken meenemen in de week van 24 september.
Enquête EU-Schoolfruit
Op 28 september doet groep 6-7 mee aan de EU-Schoolfruit enquête. Daarover
kunnen de ouders van deze kinderen meer informatie lezen in de brief die is
bijgevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief. Kinderen van groep 8 mogen ook
meedoen, vanwege de groepssamenstelling 6-7-8 bij ons op school. Echter, zij
worden niet actief meegenomen in de onderzoeksresultaten.

Overblijven
Vanwege het feit dat het aantal overblijfkinderen is teruggelopen, is er door
SKLM een wijziging doorgevoerd in het overblijf personeel. Vanaf aanstaande
maandag is er iedere dag nog maar één overblijfjuf. Gelukkig houden we hierin
wel onze vertrouwde gezichten:
maandag: Ria
dinsdag:
Ria/Jolanda (om en om)
donderdag: Jolanda

Heropening school
Op maandagmiddag 1 oktober om 13.15 uur vindt de heropening van onze
school plaats. Met de exacte invulling van de middag zijn we nog bezig, maar
we willen u hierbij in ieder geval alvast van harte uitnodigen om die middag een

kijkje te komen nemen in ons gebouw. Dan kunt u - na de officiële heropening onder andere het volgende komen bekijken:
●
●
●
●
●
●
●
●

De herinrichting van de gezamenlijke hal
Het nieuwe lokaal van groep 1-2-3
De herinrichting van de hal bij groep 1-2-3
Het nieuwe techniek/handvaardigheid lokaal
Het Speellokaal, voor wie deze nog nooit is ingelopen
Het nieuwe lokaal van groep 6-7-8
Het uitval lokaal van groep 6-7-8, tevens overblijfruimte
Het lokaal van de Plusgroep, voorheen het lokaal van groep 1-2

