Nieuwsbrief 01 – 28 augustus 2019
Beste leerling, ouder of verzorger,
We hopen dat u/je hebt kunnen genieten van een fijne vakantie. Maandag 2 september begint er al
weer een nieuw schooljaar. Het team kijkt er naar uit om alle leerlingen weer gezond en uitgerust te
mogen ontvangen. We wensen alle nieuwe leerlingen een hele gezellige tijd toe bij ons op school ,
maar voor het zover is willen we u/je graag informeren over een aantal zaken, vandaar al een eerste
nieuwsbrief in de laatste week van de vakantie.
Veel van onderstaande informatie kunt u ook teruglezen in onze schoolgids, deze vindt u op onze
website.
Inloop en kennismaking
Vrijdag 30 augustus a.s. is er van 12:00 tot 12:30 u de gelegenheid om alvast even te kijken in de
nieuwe klas en kennis te maken met de nieuwe juf en/of meester.
Maandag 2 september
Vanaf 08:15 u is er toezicht op het speelplein voor de school. Om ca. 08:25 u gaan de leerlingen
samen met hun leerkracht(en) per groep naar binnen. Om 14:45 u (op woensdag om 12:15 u) zijn de
lessen afgelopen en komen de groepen weer samen met hun leerkracht naar buiten.
Lunchen en tussendoortje
We hebben een continurooster op de Pastoor van Ars waarbij alle leerlingen in hun eigen groep en
met hun leerkracht op school lunchen. We vragen u om te zorgen voor een lekker (gezond)
lunchpakketje. Geen frisdrank, maar bij voorkeur een pakje of een beker. Kinderen kunnen op school
naar believen water drinken.
Zorgt u ook voor een gezond tussendoortje voor de kleine pauze?
Opvang vanaf 08:00 u
Voor ouders die kinderen naar verschillende scholen moeten brengen die ook nog op hetzelfde
tijdstip starten, is het een probleem gebleken om alle kinderen op tijd op school te krijgen. Daarom
bieden we deze ouders de mogelijkheid om hun kind op de Pastoor van Ars al om 08:00 u te brengen.
Wij zorgen dan binnen voor begeleiding tijdens een kwartiertje spelen, tekenen of lezen. Wanneer u
hier gebruik van wilt maken kunt u zicht aanmelden via info@pastoorvanars.lucasonderwijs.nl
Gymles
Alle groepen hebben twee keer per week gym van meester René. We vragen u op de betreffende
dagen te zorgen voor een kort sportbroekje, T-shirt(korte mouwen) en gymschoenen (geen zwarte
zolen). Helaas kan er niet gedoucht worden, dus indien gewenst schone onderkleding.
Wanneer heeft mijn kind gym?
Uilen
Dinsdag
Donderdag
Parkieten
Dinsdag
Donderdag
Mussen
Dinsdag
Donderdag
Toekans
Dinsdag
Donderdag
Kiwi’s
Woensdag
Donderdag
Lijsters
Dinsdag
Woensdag
Haviken
Dinsdag
Donderdag
Valken
Dinsdag
Donderdag
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Informatieavond op dinsdag 3 september
Op dinsdagavond 3 september is er een Algemene Informatieavond voor alle ouders (inloop 19:00 u,
start om 19:15 u). We starten met een algemene inleiding in de gymzaal, waarna u naar de
verschillende groepen gaat. Voor de 2 groepen (Haviken en Valken) met schoolverlaters wordt er ook
informatie gegeven over deze procedure.
Gebruik van mobiele telefoon
De afgelopen jaren is het gebruik van de mobiele telefoon door de kinderen sterk toegenomen. Voor
de kinderen die een langere afstand moeten afleggen, kan een mobiele telefoon bijdragen aan de
veiligheid. Het gebruik onder schooltijd kan echter leiden tot ongewenste situaties. De Pastoor van
Arsschool hanteert de volgende richtlijnen:
1. De school vindt het de verantwoordelijkheid van de leerling dat hij/zij zich aan de regels
houdt. Zeker als het bezit van een mobiele telefoon belangrijk is voor de communicatie met
thuis.
2. Mobiele telefoons mogen niet in het schoolgebouw of op het schoolplein gebruikt worden.
De telefoon staat vanaf 08.15 uur uit (ook niet in de stand-by stand). Ook na schooltijd mag
de telefoon pas weer buiten het schoolplein aangezet worden.
3. Mobiele telefoons worden bij binnenkomst in de klas in bewaring gegeven bij de leerkracht.
De leerkracht bewaart de telefoons in de groep. Aan het einde van de dag worden ze weer
uitgedeeld.
4. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of di efstal van mobiele telefoons.
5. Mocht er tijdens schooltijd gebeld moeten worden door de leerling, dan kan de leerkracht
toestemming geven voor gebruik van de schooltelefoon.
Op zoek naar Duplo voor de Uilen
Voor de groep Uilen zijn wij op zoek naar Duplo.
Bouwstenen, poppetjes, beestje. Alles is welkom.
Wellicht heeft u thuis nog een doos staan, die niet
meer gebruikt wordt. Wij zijn daar heel blij mee.
Schoenendozen voor onze juf Anne
Juf Anne is op zoek naar heel veel schoenendozen. Dus heb je in de kast nog schoenendozen staan,
neem de dozen mee naar school. Deze dozen gebruiken we voor een hele leuke kunstopdracht. De
dozen kunnen afgegeven worden bij de eigen leerkracht of meteen bij Juf Anne. Bij voorbaat heel
veel dank.
Roken
Bij wet zijn alle schoolpleinen rookvrij. Vanzelfsprekend vinden wij het fijn wanneer er ook in de
buurt van het schoolplein niet wordt gerookt, dit geldt ook voor de stoep die grenst aan ons
schoolplein. Kortom, indien u niet kunt of wilt wachten en toch een sigaret wilt opsteken, doe dat
dan aan de overkant van de straat op de stoep, zodat anderen daar geen hinder van ondervinden.
Parkeren (met draaiende motor)
We verzoeken u in verband met de veiligheid van onze kinderen en de doorstroom van het v erkeer
niet dubbel te parkeren bij het wegbrengen of ophalen van uw kind. Daarnaast verzoeken wij u om
de motor van uw voertuig uit te zetten wanneer u op uw kind wacht.
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Jarigen in de komende periode
De volgende kinderen zijn jarig de komende weken. Van harte gefeliciteerd!
Augustus
28
Kevin
September
3
Colin
6
Stanley
6
Sebastian
8
Deejay
11
Luca
11
Thijs
12
Deslin
14
Nouhaila
15
Julius
17
Thirza
19
Dylan

September
20
Jim
20
Sem B
22
Giovanni
23
Daan
24
Ronja
25
Gino
28
Junior
29
Sjakie
Oktober
4
Romy
5
Dena
5
Tim

Belangrijke data voor in de agenda
School open tussen 12:00 en 12:30 u

Eerste schooldag
Algemene informatieavond
Oudervertelgesprekken

Inloopmiddag vanaf 12:00 u en tevens
informatiemoment m.b.t. kamp vanaf 12:20 u
Kamp

Vrijdag 30 augustus – de school is open tussen
12:00 en 12:30 u zodat leerlingen (nogmaals) in
hun nieuwe groep een kijkje kunnen nemen.
Maandag 2 september. Alle leerlingen
ontvangen vandaag een activiteitenkalender.
Dinsdag 3 september (inloop 19:00 u, start
19:15 u)
Maandag 9 september t/m vrijdag 13
september. Dinsdag 10 september ook in de
avond.
Woensdag 18 september

Uitslaap-dag kamp

Maandag 30 september t/m donderdag 3
oktober
4 oktober; alle leerlingen zijn vrij

Studiedag team

7 oktober; alle leerlingen zijn vrij

Met vriendelijke groet,
Het team van de Pastoor van Arsschool
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