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Wij feliciteren Vayen met haar
verjaardag.
Beste ouders/ verzorgers
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
schooljaar.
We hebben u al heel wat mailtjes, Parro- en
Facebookberichtjes gestuurd.
Deze manier van communicatie zal steeds meer de plek van de nieuwsbrief gaan innemen. Daarom is
het belangrijk voor u om zich aan te melden voor Parro en onze Facebook pagina te volgen.
Voor Parro heeft u een uitnodiging gehad via de mail.
Voor de Facebookpagina kunt u via zoeken Dalton school De Schatkamer opzoeken en op “vind ik
leuk” klikken.
Jaarkalender
Via de mail heeft u onlangs de jaarkalender van ons ontvangen. Deze bevat de kalender waarin alle
activiteiten, vakanties en studiedagen staan. Op de andere pagina’s staat alle informatie die
belangrijk is om te weten. Hierin vindt u ook de ontwikkelpunten waar wij ons dit schooljaar op
richten. Hiervoor worden o.a. de studiedagen gebruikt om als team gezamenlijk scholing te volgen.
Luizenpluizen
Maandag a.s. worden de kinderen op luizen gecontroleerd door de luizenpluismoeders.
Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen op deze dag niet teveel gel in hun haar hebben?
Fotograaf
Op woensdag 11 september komt de schoolfotograaf. De broertjes en zusjes die niet bij ons op
school zitten kunnen er natuurlijk ook bij op. Dat kan om 8.40, de
fotograaf start dan eerst met deze broer en zussen foto.
Informatiemarkt
Op vrijdag 13 september organiseren wij een informatiemarkt. De
kinderen laten dan aan alle belangstellenden zien hoe wij bij ons
op De Schatkamer werken. Er zullen kraampjes staan met allerlei
informatie over o.a.: Parro ( informatie plus hulp bij het opstarten )
en Kwink ( nieuwe sociaal-emotionele methode ).
Ook kunt u een kijkje nemen in de groepen en in ons nieuw
ingerichte “onderzoekend leren” lokaal.
De informatiemarkt is van 13.00 uur t/m 14.00 uur.
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Ontwikkelgesprekken/ portfolio
Vanaf dit schooljaar staan er jaarlijks drie gesprekken met ouders, kind en leerkracht op de planning.
Wij noemen dat vanaf nu ontwikkelgesprekken.
Tijdens deze gesprekken wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Resultaten, doelen en de
inhoud van het portfolio zijn onderwerpen tijdens dit gesprek.
De knapmappen die wij een aantal jaar hebben gebruikt worden vervangen door de portfolio map.
U ontvangt hierover binnenkort informatie via een brief.
Agenda sept / okt

Wo 11 sept

Fotograaf

Groep 1-8

Vr 13 sept

Alle belangstellenden

Wo 25 t/m vr 27 sept

Informatiemarkt
Van 13.00-14.00
Kamp

Vr 27 sept

Peuterochtend

Ma 7 okt
Ma 7 en do 10 okt

Koffieochtend
Van 8.30-9.30
Ontwikkelgesprekken

Belangstellenden met een
peuter
Alle ouders

Vr 18 okt

Studiedag

Groep 7-8

Groep 1-8
Groep 1-8 vrij
Aansluitend herfstvak

