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Voorwoordje
De kop is er af. Na 6 vakantieweken
zijn we deze week weer gestart aan
een nieuw schooljaar. De start zag er
prachtig uit. De oudervereniging had
gezorgd voor een heuse rode loper,
welkomsdoek en bijbehorende muziek
op het voorplein van Futura.

Oudervereniging
Op onze school is een Oudervereniging
(OV) actief. De voornaamste taak van
de oudervereniging is het in stand
houden van de relatie tussen de school
en de ouders middels het mede
organiseren van allerlei activiteiten en
de belangen te behartigen van ouders
en kinderen. Daarnaast wordt tijdens
de vergaderingen gesproken over de
algemene zaken op school. De
oudervereniging vormt een belangrijke
schakel tussen het team, de ouders en
de kinderen. U bent als ouder van de
school automatisch lid van deze
vereniging. Het bestuur bestaat uit een
afvaardiging van 2 ouders per

En als je eenmaal weer begonnen

jaargroep. In het reglement van de OV

bent, dan lijkt de vakantie weer heel

is vastgelegd dat bestuursleden voor

ver weg. Volgende week is de inloop,

de periode van groep 1 tot en met

waarin u met uw kind een rondje kunt

groep 4 gekozen worden, waarna ze

maken en kennis kunt maken met het

zich herkiesbaar kunnen stellen voor

lokaal en de leerkracht(en) van uw

de periode van groep 5 tot en met

kind. Verderop in deze Nieuwsbrief

groep 8. Dit schooljaar zijn we op zoek

vindt u meer informatie over deze

naar 1 ouder voor groep 1 en 1 ouder

(middag en) avond. Mocht u vragen

voor groep 2. Daarnaast kunnen

hebben die niet tot dan kunnen

ouders van leerlingen uit groep 5 zich

wachten dan kunt u natuurlijk altijd al

aanmelden als bestuurslid voor groep

eerder binnenlopen. De deur staat voor

5. De huidige 2 ouders, hebben beiden

u open!

aangegeven herkiesbaar te willen zijn.

Ouders uit de desbetreffende groepen

Evi Laurijssen en Thijs Koetsenruijter

worden volgende week, via een

gestart. In groep 7 startten Chantal

SocialSchools bericht, benaderd om

Rademakers en Enzo van der Zeeuw,

zich kandidaat te stellen. In dat bericht

in groep 4 Maximilliaan Zaalman, in

zal nader toegelicht worden hoe alles

groep 3 Micha Kieft en in groep 2 Davi

in zijn werk gaat en hoe te kunnen

Kieft. Daarnaast hebben we ook

aanmelden.

nieuwe TaLenten in ons team mogen

Overblijven

verwelkomen. Juf Anouk (Heijnen)
werkt in groep 1-2 A, terwijl juf Inge
(Ruijten) in groep 3 A aan de slag

Via het opgaveformulier heeft u aan

gaat.

kunnen geven of uw kind (vast)
overblijft. We registreren dit en
houden bij of uw kind ook aanwezig is.
We willen u wel vragen om bij een
verandering in het patroon de
leerkracht op de hoogte te stellen,
bijvoorbeeld via een Social Schools
bericht.

Juf Anouk

Foto’s op de site

Juf Jessica (Nagtzaam)

Op onze website kunt u (na invoeren
van het wachtwoord) foto’s
downloaden van TaLente-activiteiten.
Wilt u dat nog doen van vorig
schooljaar? Wacht er niet te lang mee.
Woensdag a.s. worden de foto’s van
de site gehaald.

Nieuwe TaLente(n)
Dit schooljaar zijn er weer een aantal
nieuwe TaLenten op onze school
begonnen. Zo zijn in groep 1 Noa
Hellemons, Duuk Konings, Bram de
Jong, Thijs Aarssen, Mattijs Derene
Quinten Kuijpers, Loek Hagenaars

Juf Inge.

is in groep 6 A gestart
met haar LIO-stage. Deze
Leraar In Opleiding
Stage is de afsluiting
van de opleiding tot
leerkracht.
We hopen dat iedereen zich snel thuis
voelt op onze school.

Allergieën
Zoals u begrijpt is het erg belangrijk
dat we als school op de hoogte zijn
van de allergieën van uw kind(eren).
Het begin van het schooljaar is een
goed moment om onze allergie-lijst
nog eens na te lopen en te controleren. Mocht uw kind op de lijst staan,

dan ontvangt u begin volgende week

van uw kind op de website van de

een Social-Schools-bericht met daarin

school te mogen plaatsen. Deze

de allergie die bij ons bekend is. Wij

toestemmingsverklaring stond (en

willen u vragen hierop te reageren en

staat nog steeds) vermeld op het

te laten weten of deze nog klopt.

aanmeldformulier van de school. Mocht

Mocht u geen Social-Schools-bericht

u deze toestemming in willen trekken,

ontvangen, dan staat uw kind dus niet

dan kunt u dit kenbaar maken aan de

op onze lijst. Mocht uw kind toch een

directie van de school.

allergie hebben, dan horen we dit
graag van u. Alvast bedankt!

Inloopavond

Kalender
Begin volgende week ontvangt u de
papieren TaLente-kalender. In de

Volgende week donderdag 29 augustus

ouderenquête gaf u vorig jaar aan dat

staat onze inloopavond gepland. We

u meer dan tevreden over deze

willen u uitnodigen om samen met uw

kalender bent. Mede daarom hebben

kind op bezoek te komen. Uw

we besloten ook dit jaar weer deze

kind(eren) kan dan zijn/haar klas en

kalender te verspreiden. Ook vinden

materialen laten zien. U kunt dan

we het een mooi visitekaartje van de

meteen kennis maken met de

school. Nadeel is echter wel, dat data

leerkracht van uw kind(eren).

lopende het schooljaar veranderen.

Woensdag 28 augustus ontvangt u

Momenteel zijn we de mogelijkheden

daarvoor alvast de informatie van dit

van de agenda-functie van Social

schooljaar via Social Schools, zodat u

Schools aan het bekijken, zodat we dat

hier nog vragen over kunt stellen

hiermee kunnen ondervangen. Nadere

mocht dit nodig zijn. U bent welkom

informatie volgt.

tussen 16.15 uur en 17.00 uur of van
18.00 uur tot 18.45 uur. Opgave
vooraf is niet nodig. Mocht u vragen
hebben dan horen we die graag.

Wet AVG
Vorig jaar is de wet AVG van start
gegaan, beter bekend als de wet op de
privacy. Eén van de onderdelen van
deze wet is dat u de school
toestemming dient te geven om foto’s

Belangrijke data
29 aug. Leerlingenraad
Inloopmiddag en – avond
30 aug. geplande ontruiming
2 sept. les dode hoek groep 8
MR vergadering
3 sept. informatieavond gr. 3 lezen
6 sept. TaLente Nieuws 2
Open monumenten dag gr. 7-8

