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Beste ouders/verzorgers,

Maandag 17 juli
Gym
Vandaag hebben alle leerlingen gym met
hun stamgroep.
De leerlingen gymmen in korte broek en
T-shirt met korte mouwen.
Dinsdag 18 juli
Vandaag is er geen zwemmen meer voor
groep 5.
Woensdag 19 juli
Gym
Vandaag hebben alle leerlingen gym met
hun stamgroep.
De leerlingen gymmen in korte broek en
T-shirt met korte mouwen.

Donderdag 20 juli
Laatste schooldag
Vandaag is de laatste schooldag en daar
gaan we een feestje van maken.
De kleuters gaan aan het begin van de
ochtend naar het veld bij de Spankerenkade. De leerlingen van groep 1 t/m 8 maken
een lunch voor alle kinderen en gaan
daarna ook naar het veld. Op het veld
hebben de leerlingen van groep 7 een
sportactiviteit voor de kinderen voorbereid. Na de sportactiviteit gaan we lunchen en kunnen de kinderen nog vrij spelen.
Vandaag is er een continuerooster. De
schooltijden zijn van 8.30 – 14.15 uur.
U kunt uw kind ophalen om 14.15 uur bij
het veld bij de Spankerenkade.
Vrijdag 21 juli
Vandaag begint de vakantie, alle leerlingen zijn vrij!

ALVAST NOTEREN
Maandag 4 september
Vandaag begint het nieuwe schooljaar.
OVERIGE INFORMATIE
Informatie over volgend schooljaar
Na een jaar hard werken, mooie momenten en de knallende start van een nieuw concept,
gaan we ons voorbereiden op het afsluiten van dit jaar en de start van een nieuw schooljaar.
Een paar leerkrachten gaan onze school verlaten;
Kitty Zijp gaat overstappen naar de Blauwe Lijn, een andere Sirius school.
Bart Esser gaat werken op De Wereldschool en als zelfstandig pedagoog.
Addy Vork gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Ron Propitius gaat ook op zoek naar een uitdaging elders.
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het zoeken van nieuwe collega’s. Wij
verwelkomen Melissa Borghart-Ris en Thamar Cheuk Alam.
Kort geleden is ook onze nieuwe intern begeleider gestart; Daniëlla de Wilde. Dit heeft al in
de nieuwsbrief gestaan, maar bij deze nogmaals de informatie.
In het nieuwe schooljaar gaan we weer van start met 6 stamgroepen. In het schema hieronder kunt u zien welke groepen er zijn. Binnen het nieuwe concept hebben wij gekozen voor
het maken van stamgroepen die bestaan uit leerlingen van twee leerjaren.
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Onderwijsassistenten

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Vakleerkracht beeldende vorming
Vakleerkracht muziek
Vakleerkracht dans

Coaches
Daniel Mulder
Thamar Cheuk Alam
Cynthia Kok
Daniel Mulder / Vacature
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Ciska van Eijl
Ciska van Eijl / Vacature
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Sandra Jones
Melanie de Boer
Astrid Naarden
Indra Silva
Manja Gruson
Muziekcentrum Zuidoost
Thamar Cheuk Alam
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Intern begeleider
Administratie 8.30-15.00u
Conciërge
Adjunct directeur
Directeur

Daniëlla de Wilde
Shida Asruf
Sabine Oosting
Ciska van Eijl
Romina Ferrari
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Workshops voor ouders in het nieuwe schooljaar
Om u als ouder wegwijs te maken binnen ons nieuwe schoolconcept, zullen wij vanaf september starten met workshops voor ouders. De workshops zullen onder andere gaan over
het plannen en het individueel ontwikkelplan en over de apps waar de kinderen mee werken. De workshops zullen op verschillende dagen en avonden worden aangeboden, zodat u
zelf een moment kunt kiezen waarop het voor u uitkomt.
Door het volgen van de workshops leert u hoe de programma’s op de tablet werken, hoe de
apps werken en hoe u uw kind hierbij kunt begeleiden.
Inloggegevens sCoolSuite
In september krijgen alle ouders een inlog via de mail toegestuurd voor sCoolSuite.
sCoolSuite is het programma waar u als ouder kunt inloggen om te zien hoe uw kind plant,
het individueel ontwikkelplan en het digitale portfolio. U kunt in sCoolSuite ook berichten
sturen naar de coach, de vakspecialist en uw kind over het leren en ontwikkelen.
In de zomervakantie gaat er een grote update plaatsvinden van sCoolSuite. Vandaar dat wij
even wachten met het toezenden van de inloggegevens. In september staat alles goed en
kunt u zonder problemen inloggen.

