Nieuwsbrief 02 – 5 september 2019
Beste leerling, ouder of verzorger,
De kop is eraf, van het nieuwe schooljaar wel te verstaan. De eerste lessen zijn gegeven, 38 nieuwe
leerlingen hebben hun eerste ervaringen opgedaan op de Pastoor van Ars. Soms was er te
beluisteren dat het allemaal ‘best makkelijk’ was, anderen vonden het nog een beetje wennen de
eerste dagen op een nieuwe plek. Sommige kinderen waren nog een beetje stil en teruggetrokken en
anderen waren al direct ‘aanwezig’. Hopelijk vindt iedereen snel z’n plekje, in ieder geval krijgen we
over een par weken op kamp de kans om elkaar nog beter te leren kennen.
Ouder-vertel-gesprek
Volgende week, van maandag t/m vrijdag worden er aansluitend aan school ouder-vertel-gesprekken
gehouden. Als het goed is bent u hiervoor uitgenodigd of heeft u ingetekend. Op dinsdagavond zijn
er ook gesprekken gepland. Een ouder-vertel-gesprek is, zoals de naam al doet vermoeden, een
gesprek waarbij vooral de ouder aan het woord is. De leerkracht stelt eventueel vragen. Wanneer u
zich afvraagt wat er precies besproken kan worden in een dergelijk gesprek, hier vindt u hierover
informatie. We verwachten alle ouders op gesprek.
Formulieren
Tijdens of na afloop van het ‘ouder-vertel-gesprek’ krijgt u een setje met formulieren. Waarvan, bij
sommige ouders, al formulieren door u ingevuld zijn.
Het gaat om de volgende formulieren:
- 1 formulier belangrijke gegevens
- 2 toestemmingsformulieren omtrent het delen van mail-, adres en fotogegevens.
- 1 toestemmingsformulier voor afname van de ABC-movementtest (voor alle nieuwe
leerlingen en leerlingen waar eventueel ondersteuning (fysiotherapie) bij de motorische
ontwikkeling gewenst is)
- 1 kampformulier; hierop staat een aantal vragen die we graag beantwoord willen zien, zodat
we goed voorbereid op kamp kunnen
- 1 medicatieformulier; alleen in te vullen wanneer uw kind medicatie gebruikt en we daar op
school rekening mee moeten houden of wanneer we uw kind op school medicatie moeten
toedienen
- 1 formulier toestemming uitwisselen gegevens met het VO (alleen voor leerlingen van de
Haviken en Valken)
- 1 formulier waarop u eerder gegeven (vorig schooljaar) toestemming bevestigd (dit is alleen
voor ouders die vorig jaar al verschillende formulieren hebben ingeleverd).
Zoals u ziet is het een hele lijst aan formulieren. Ter geruststelling willen we u laten weten dat het bij
de meeste formulieren om het zetten van een paar kruisjes gaat of een handtekening.
We willen wel graag alle formulieren direct na het gesprek retour ontvangen, zodat we alle gegevens
op orde kunnen maken. We hopen dat u hier rekening mee wilt houden. Wanneer u een formulier
aan wilt passen vragen we u dit te doen met een rode pen, zodat het voor ons duidelijk is dat er iets
is veranderd. Uiteraard zorgen wij voor rode pennen….. 
Algemene informatieavond
Afgelopen dinsdagavond was de Algemene Informatieavond. Ondanks dat de datum al voor de
zomervakantie was aangekondigd was de opkomst voor ons teleurstellend. De leerkrachten vinden
het altijd fijn om de nieuwe ouders even te ontmoeten. Wij denken dat het ook voor ouders
belangrijk kan zijn om te zien en te horen wie de andere ouders van de groep zijn, zodat ze daar in
het geval dat het wenselijk is contact mee kunnen opnemen.
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Tijdens deze avond is er informatie gedeeld over communicatie, afspraken, het kamp, verschillende
formulieren en ook over de toekomstige overstap naar het voortgezet onderwijs is gesproken.
Inloopmiddag, kampinformatie en luizen pluizen
Op woensdag 18 september is er een inloopmiddag vanaf 12:00 u waarin u in de klas van uw kind
kunt kijken, aansluitend wordt er vanaf 12:20 u informatie gegeven over het kamp. Eventuele vragen
kunt u dan ook stellen.
Op 18 september worden ook de hoofden onderzocht op ongewenste bewoners. We vragen u hier
rekening mee te houden; gebruik geen gel en vermijd ingewikkelde haardrachten.
Tijdschriften gevraagd
Voor de oudere leerlingen zijn we op zoek naar gebruikte tijdschriften, zoals de Quest, Zo zit dat,
Donald Duck, Quest junior, Wild van Freek, Junior National Geographic en dergelijke. U kunt deze
afgeven bij de administratie of bij juf Natascha van de Haviken.
Wist U dat ……..
Deze eerste week alle Uilen ‘Kanjer van de week’ zijn geworden?
De kinderen zijn gezellig met elkaar aan het spelen en samenwerken.
En ze helpen elkaar. Wanneer het zo blijft gaan wordt het
een heel gezellig schooljaar.

Belangrijke data voor in de agenda
Ouder-vertel-gesprekken

Studiedag team

Maandag 9 september t/m vrijdag 13
september.
Op dinsdag 10 september zijn er ook
gesprekken in de avond.
Maandag 16 september; alle leerlingen zijn vrij

Prinsjesdag

Dinsdag 17 september; alle leerlingen zijn vrij

Luizen pluzien

Woensdag 18 september

Inloopmiddag

Uitslaap-dag kamp

Woensdag 18 september; vanaf 12:00 u en
tevens informatiemoment m.b.t. kamp vanaf
12:20 u
Maandag 30 september t/m donderdag 3
oktober
4 oktober; alle leerlingen zijn vrij

Studiedag team

7 oktober; alle leerlingen zijn vrij

Kamp

Met vriendelijke groet,
Het team van de Pastoor van Arsschool
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