Datum: 17-08-2018

Agenda
Maandag 20 augustus 2018
Dinsdag 21 augustus 2018

Woensdag 29 augustus 2018

Studiedag, alle kinderen zijn vrij!
Weer naar school.
Om 8.45 uur openen wij de deuren van
onze nieuwe locatie in brede school
Sonate.
Opening Sonate

We gaan weer beginnen
Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke vakantie. Het nieuwe schooljaar gaat dinsdag
21 augustus 2018 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 locatie in de prachtige brede school Sonate.
De afgelopen week hebben we hard gewerkt om alles over te verhuizen en in te richten.
Wij zijn er weer ‘bijna’, helemaal klaar voor en hebben er zin in. Het is altijd fijn om alle
kinderen weer terug te zien!
Dinsdag 21 augustus openen wij de deuren om 8.45 uur. U bent van harte welkom om
met uw kind even een kijkje in de klas te nemen. Om 9.00 uur willen wij dan echt gaan
starten met de kinderen. Op woensdagmiddag 29 augustus 2018 krijgt u de gelegenheid
om een rondleiding te krijgen door het hele gebouw.
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
Op de kalender kunt u lezen wanneer de nieuwsbrief uitkomt.

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!

Mailadressen teamleden
Groep 1/2 A
Juf Lareine
Juf Evelien

lareine.bos@pco-ettenleur.nl
evelien.husson@pco-ettenleur.nl

Groep 1/2 B
Juf Jolanda
Juf Evelien

jolanda.vannielen@pco-ettenleur.nl

Groep 3
Juf Karin
Juf Pamela Jane

karin.schuller@pco-ettenleur.nl

Groep 4
Juf Roeny
Groep 5
Juf Kelly
Juf Tessa

evelien.husson@pco-ettenleur.nl

pameljane.allen@pco-ettenleur.nl
roeny.mast@pco-ettenleur.nl

kelly.vanelteren@pco-ettenleur.nl
tessa.vergouwen@pco-ettenleur.nl

Groep 6
Juf Kristien
Juf Tessa

kristien.vannieuwenhuijzen@pco-ettenleur.nl
tessa.vergouwen@pco-ettenleur.nl

Groep 7
Juf Nicolien
Juf Celine

nicolien.hengeveld@pco-ettenleur.nl
celine.rommers@pco-ettenleur.nl

Groep 8
Meester Martijn
Juf Rachel

martijn.mieremet@pco-ettenleur.nl
rachel.pannekeet@pco-ettenleur.nl

IB-er
Juf Tessa
Directie
Juf Susanne

tessa.vergouwen@pco-ettenleur.nl
susanne.broeken@pco-ettenleur.nl

Kalender
Zo snel mogelijk krijgt u de digitale concept kalender
voor het nieuwe schooljaar.
De jongste kinderen uit een gezin krijgen de definitieve
kalender z.s.m. mee naar huis.
Deze kalender kunt u thuis op een zichtbare plek
ophangen, zodat u alle data en nuttige informatie binnen
handbereik heeft.

Adressenlijsten
De nieuwe adressenlijsten m.b.t. dit schooljaar krijgen de kinderen niet meer mee i.v.m.
de nieuwe wet op privacy.
Overblijven
Volgende week starten de kinderen weer met school en overblijven. Om ze aan te
melden voor het overblijven kun je de onderstaande stappen volgen:
Hoe meldt ik mijn kind aan voor de overblijf bij de Sonate?
Belangrijk om te weten is dat Belle Fleur de overblijf digitaal regelt. De kinderen moeten
eerst online aangemeld worden voor het overblijven.
Gaat uw kind voor het eerst overblijven, meldt uw kind dan aan via de website:
www.bellefleur.nl. Na de online aanmelding wordt het contract in orde gemaakt en kunt u
vanaf dan uw kind aan en af melden voor de overblijf bij de Sonate.
U kunt kiezen voor alle dagen in te plannen of u kunt incidenteel afnemen. Aan en
afmelden van uw kind kan tot 10:00 in de ochtend van de betreffende dag.
Vragen?
Nathalie Chantrel is de overblijf coördinator bij de Sonate. Zij zal tijdens het
overblijven op school aanwezig zijn van 11:30 tot 13:30. Indien u vragen en/of
opmerkingen hebt over het overblijven, kunt u deze mailen naar
administratie.bso@bellefleur.nl
Alle communicatie m.b.t. de overblijf gaat niet meer via school.
Contact met school
U kunt alle leerkrachten per mail bereiken, zie voor de mailadressen de adreslijst in deze
nieuwsbrief en 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 dinsdag 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.
De kinderen uit groep 1/2 gymmen in onze nieuwe speel/gymzaal
in Sonate. We hebben prachtig nieuw kleutergymmateriaal!

Ziekmelden
Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn kunt u dit via da mail naar de eigen leerkracht
melden.
Is uw kind zonder bericht niet op school nemen wij contact met u op.
Is u kind afwezig zonder bericht dan zijn wij genoodzaakt om dit te melden bij leerplicht.

Veiligheid
Mocht uw kind onverhoopt te laat op school komen of eerder moeten worden opgehaald
dan kunt alleen via de hoofdingang naar binnen.
Om binnen te kunnen moet u aanbellen. Alle deuren zijn onder schooltijd op slot, dit voor
de veiligheid van uw en onze kinderen.

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.

Bijlage
•

Uitnodiging opening Sonate

