Datum: 26-08-2017

Agenda
Maandag 28 augustus 2017
Woensdag 6 september 2017
Maandag 11 t/m vrijdag 15
september 2017

Weer naar school.
Kijkje in de klassen. Koffie en thee staat
voor u klaar om 8.45 uur.
Koffiedrinken 8.45 uur
Startgesprekken groep 1 t/m 8

We gaan weer beginnen
Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke vakantie. Het nieuwe schooljaar gaat
maandag 28 augustus weer van start. We gaan er samen weer een leerzaam, leuk jaar
van maken!
Voor de kinderen, voor ons en natuurlijk voor u als ouder weer een spannende tijd.
Dit jaar extra spannend op onze nieuwe tijdelijk locatie DOREMI.
Vrijdag hebben we onze eerste startbijeenkomst gehad met alle teamleden van de
Klankhof. Wij zijn er weer helemaal klaar voor en hebben er zin in. Het is altijd fijn om
alle kinderen weer terug te zien!
Door de nieuwsbrief, wordt u van al onze activiteiten op de hoogte gehouden.
U wordt regelmatig geïnformeerd over de inhoud van ons onderwijs.
U ontvangt deze nieuwsbrief digitaal, wilt u deze liever in een papieren versie ontvangen
laat het ons weten op:
deklankhof@pco-ettenleur.nl
Nieuw dit schooljaar is het nieuws uit de klassen bulletin, deze verschijnt vanaf dit
schooljaar na een vakantieperiode. Hierin leest u specifieke informatie m.b.t. de groep
van uw kind. De 1e nieuws uit de klassen is het algemene informatie boekje uit de groep.
Op de kalender kunt u lezen wanneer de nieuwsbrief en het nieuws uit de klassen bulletin
uitkomen.

Nieuwe gezichten
We vinden het fijn om aan het begin van het schooljaar weer nieuwe kinderen en ouders
welkom te kunnen heten.
Wij wensen alle kinderen en hun ouders heel veel plezier bij ons op school!

Verkeersveiligheid bij DOREMI
Om de verkeersveiligheid bij Doremi in het nieuwe schooljaar optimaal te krijgen is er
een werkgroep gestart om de verkeersveiligheid optimaal te krijgen.
Er is beperkte ruimte om te parkeren en wij vragen u daarom om zoveel mogelijk met
voeten en/of fietsen naar school te komen. In de eerste weken van het schooljaar zal er
ook extra gelet worden op de verkeersveiligheid. Met elkaar gaan we voor een veilige
verkeerssituatie zorgen!
Hieronder nog belangrijke veiligheidstips vanuit de werkgroep verkeer!
De auto
Bij DOREMI zijn er NIET zoveel plaatsen om de auto te
parkeren. Bij de noodlokalen is het niet toegestaan om te
parkeren. Deze ruimte is te klein en onveilig. Deze ruimte
is alleen als speelterrein voor de kinderen bedoelt, hier
moeten ze veilig kunnen spelen. Het terrein is dan ook
afgesloten voor auto’s, en alleen bereikbaar met fietsen
en lopend.
Op het terrein van DOREMI is het ook niet toegestaan om te parkeren.
Wat we u dan ook willen vragen is om zoveel als mogelijk met de voeten of op de fiets
naar school te komen.
Moet u toch met de auto komen, parkeer dan in de Waldhoornlaan, de Tamboerijn aan de
kant met de even huisnummers, de Pianohof of de Vioolstraat.
De fiets
Brengt en haalt u uw kind(eren) met de fiets dan ontvangt
u hierbij van ons een PLUIM.
Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen
leren sneller de verkeersregels en weten eerder hoe ze
zich moeten gedragen in het verkeer.
Bij het hoofdgebouw en bij de noodlokalen is er genoeg
plaats om de fiets te stallen.
Komende vanaf de Tamboerijn is er een voetpad aangebracht bij de noodlokalen (tussen
enkele bomen en de hondenuitlaatplaats). Kom je met de fiets, ga dan via de oprit. Dus
niet over het voetpad.

Als je daar met de fiets langs wil gaan let dan op het volgende:
Steek op tijd je hand uit zodat verkeer achter je op tijd in de gaten heeft dat je af gaat
remmen om het schoolterrein op te gaan. Stap dan meteen van je fiets en loop met je
fiets aan de hand over het voetpad naar de noodlokalen of naar het hoofdgebouw.
Parkeer je fiets daarna meteen in de fietsenstalling.

Te voet
Brengt en haalt u uw kind(eren) te voet dan ontvangt u
tevens van ons een PLUIM.
Ook al zijn we verhuisd naar een nieuwe tijdelijke
locatie... Onze school blijft te voet prima bereikbaar.
De loopafstanden zijn gering.

We raden u wel aan, als u te voet komt, al op tijd aan de juiste kant van de
Tamboerijn te gaan lopen (aan de zijde van de hondenuitlaatplaats). Steek
bijvoorbeeld over ter hoogte van de drempel bij Tamboerijn nummer 84 (het voetpad
naar de Grote Toer). Als u daar al oversteekt hoeft u niet bij de school over te steken.
We verwachten namelijk dat daar veel meer auto’s geparkeerd gaan worden en dat het
zicht op de weg, met de bocht naar de Waldhoornlaan, daar niet optimaal is. Dan is
oversteken tussen geparkeerde auto’s door niet veilig.
De kinderen uit groep 1/2A en 1/2B kunnen de ingang van de kleuterklassen bereiken via
de rechterkant van het hoofdgebouw, voorbij de ingang van de kinderen uit groep 6/7 en
7/8 en dan achterlangs het gebouw. Dit is de overzichtelijkste en veiligste route.
Maandag zijn er boa’s aanwezig en het buurtpreventieteam om de verkeersveiligheid te
ondersteunen.

Hieronder wat foto’s ter verduidelijking!
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Kalender
In de bijlage vind u de digitale kalender voor het nieuwe schooljaar.
De jongste kinderen uit een gezin krijgen de kalender z.s.m. mee naar huis.
Dit jaar is het een echte kalender geworden die u thuis op een zichtbare plek kunt
ophangen, zodat u alle data en nuttige informatie binnen handbereik heeft.

Adressenlijsten
De nieuwe adressenlijsten m.b.t. dit schooljaar krijgen de jongste kinderen uit een gezin
deze week mee naar huis.
Hoera een zoon!
Hoera juf Evelien en haar man zijn op 19 augustus de trotse ouders geworden van een
zoontje Job!
Wij wensen haar heel veel geluk toe met dit grote kleine wondertje!

Vervanging juf Evelien
Tijdens het verlof van juf Evelien staat juf Amber op de woensdag en vrijdagochtend voor
groep 1/2B. In de volgende nieuwsbrief stelt juf Amber zich aan u voor.
Het emailadres van juf Amber is:
amber.vandun@pco-ettenleur.nl

Overblijven
Het is voor het overblijfteam heel handig als op iedere trommel en beker de naam van
het kind staat. De overblijfkrachten zetten de trommels en bekers altijd vooraf klaar,
zodat de kinderen meteen zien waar ze moeten zitten. Bedankt voor uw medewerking!
Dit schooljaar blijven de kinderen uit groep 1/2 A en 1/2 B samen over in het
hoofdgebouw. De kinderen uit groep 3, 4 en 5 blijven in de eigen unit over.
De kinderen uit groep 6/7 en 7/8 blijven over op de eerste verdieping.

Contact met school
U kunt alle leerkrachten per mail bereiken, zie voor de mailadressen de adreslijst in de
kalender. Staan er voor de groep van uw kind meerdere leerkrachten, dan is het fijn als
u beide leerkrachten mailt (middels cc).
Neem altijd eerst contact met de leerkracht op als u iets wilt weten over de gang van
zaken in de klas. Komt u er met de leerkracht niet uit dan kunt u mailen naar
deklankhof@pco-ettenleur.nl

Gymlessen
De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hebben op maandag en donderdag gym. Het is de
bedoeling dat de kinderen voor de gymles een tas meenemen met daarin een t-shirt, een
korte broek en stevige gymschoenen met lichte zolen (zwarte zolen zijn niet
toegestaan in de gymzaal!!) met profiel. Het profiel draagt bij aan de veiligheid tijdens
de lessen. Ook in verband met de veiligheid moeten sieraden en brillen (brillendoos) af
en lang haar in een staart.
Helaas kunnen wij nog niet starten met de gymlessen in de Gong omdat ze die nog aan
het renoveren zijn. Tot die tijd zullen de kinderen de gymles (bij mooi weer) buiten
houden.

Brede school activiteitenkalender
Hij is er weer de nieuwe brede schoolkalender!!!
Boordevol leuke naschoolse activiteiten. Voor elk kind valt er wel iets leuks te kiezen. In
de eerste week na de vakantie krijgt uw kind hem via school mee.
Tot 11 september kunt u uw kind(eren) inschrijven via de website :
www.bredeschooletten-leur.nl. Ga naar “AANMELDEN” . Ook kunt u daar alles nog eens
rustig nalezen. Elke activiteit heeft een eigen code, die u weer terugvindt op het
inschrijfformulier.
Let op: voor elk kind afzonderlijk een formulier invullen.
U krijgt vrijwel direct een ontvangstbevestiging waarin alle gegevens staan.
Uiterlijk een week van tevoren krijgt u van de uitvoerder van de activiteit een
uitnodiging.
Aanmelden kan tot 11 september. Daarna kunt u uw kind alleen nog inschrijven voor
activiteiten waar nog plaats is( tot 2 weken voor de start van de activiteit)
Voor wie niet zoveel geld te besteden heeft (minder
dan 120% van het minimum), kan de kosten
terugvragen via:
www.meedoenhartvanwestbrabant.nl

Voor vragen kunt u een email sturen naar wilma.lugtenberg@surpluswelzijn.nl
Campina schoolmelk en andere gezonde tussendoortjes
Bij ons op school bieden we Campina schoolmelk aan. Voor uw kind is er dan een koel,
vers en gezond tussendoortje tijdens de middagpauze. Campina op School proberen? U
sluit rechtstreeks een abonnement af met Campina op School. Kijk voor meer informatie
en een proefabonnement op www.campinaopschool.nl
Tijdens de ochtendpauze vragen we u uw kind naast drinken, fruit of een boterham mee
te geven (dus geen koek!)
Als uw kind jarig is mag het natuurlijk trakteren. Het hoeft maar iets kleins te zijn.
We proberen de kinderen zo weinig mogelijk te laten snoepen, maar er zijn altijd
uitzonderingen, zoals met feesten en bijzondere gelegenheden.

Stagiaires
Ook dit jaar mogen we weer een aantal stagiaires welkom heten op school. In de
volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.
Regeling Schoolfonds: WWB
De gemeente Etten-Leur heeft ook voor dit schooljaar de Regeling Schoolfonds WWB
vastgesteld, waar gezinnen met schoolgaande kinderen met een inkomen op
bijstandsniveau een beroep op kunnen doen. Het gaat om extra onderwijskosten zoals
ouderbijdrage, schooltas en verbruiksmateriaal. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de Gemeente Etten-Leur Afdeling Samenleving, tel 076-5024000.
Niet vergeten:
-

Op maandag en donderdag gymspullen meenemen.
Namen zetten op de overblijfspullen
Aanmelden Brede School activiteiten voor 11 september 2017

