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Goede start
Wat is het fijn om alle kinderen en ouders weer gezond terug te zien op school.
Deze weken staan in het teken van elkaar leren kennen. We sluiten de
kennismakingsperiode af af met het kamp voor groep 7/8 en voor de andere
groepen de groepsdag. Hierna gaan we alweer vooruitkijken naar de
kinderboekenweek. h

Kennismakingsgesprekken groep 3, 5 en 7
Ondanks dat we voor de vakantie al gewend
waren aan het afscheid nemen van de
kinderen buiten het schoolplein is dit aan het
begin van het jaar soms best lastig. De
kinderen gaan naar een nieuwe juf en als
ouder wil je graag kennismaken met de
eventuele nieuwe juf.

ouders/verzorgers aan het woord. Jullie
kunnen ons het beste alles vertellen over
uw kind(eren) zodat we ze nog beter
leren kennen. Aanstaande maandag krijgt
u een formulier mee die vooraf ingevoeld
dient te worden en vervolgens
meegenomen wordt naar het gesprek.

Ieder jaar voeren wij graag gesprekken met
de ouders van de nieuwe kinderen in de
groep. Tijdens dit gesprek zijn vooral de

Vanaf 1 september kunt u zich via parro
inschrijven voor deze gesprekken.

Groepsdag Maangroep groep 3/4
Op vrijdag 4 september heeft de
maangroep de groepsdag.
Wij gaan deze dag naar de kinderboerderij
‘Cantecleer’ in Kampen.
We reizen met de stadsbus.
Om 8.45 uur verzamelen wij op het station
in Dronten.
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Uw
kind hoeft dus geen eten/drinken mee te
nemen. Willen jullie wel een extra setje

kleding meegeven. De kleding kan vies
worden.
Als het regenachtig is, is een regenjas
handig om mee te nemen.
Om 14.00 uur kunnen de kinderen weer
opgehaald worden bij het station in
Dronten.
Wij hebben er zin in!
Juf Derya en Juf Martine

Groepsdag Sterren groep 1/2
Op vrijdag 4 september hebben de
kinderen van groep 1 / 2 een groepsdag.
We vieren dat bij Avontura!!! De kinderen
worden om 9.00 uur bij Avontura verwacht.
U kunt u kind gewoon naar binnen brengen
bij Avontura. De juffen zullen in de grote
speelhal op de kinderen wachten. De
groepsdag duurt tot 12.00 uur. Dan mogen
de kinderen bij Avontura weer opgehaald
worden. Voor eten en drinken wordt
gezorgd. Dit hoeven de kinderen dus niet
zelf mee te nemen.

Omdat kinderen vaak zo bezig zijn met
spelen bij Avontura, vergeten ze nog wel
eens om op tijd naar de wc te gaan.
Daarom is het handig als uw kind een
schone onderbroek en een broek
meeneemt in een tas.
We maken er een hele gezellige dag van
met z’n alleen!!!
Juf Carolien en juf Sandra
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Kanjernieuws
De eerste weken zijn van start en zoals
ieder jaar beginnen we in de groepen met
groepsvorming. Hierbij speelt de
kanjertraining een grote rol. We leren op
een juiste manier met elkaar omgaan,
problemen op te lossen, krijgen meer
zelfvertrouwen en leren trots op onszelf te
zijn. Het hele jaar door wordt er wekelijks
een kanjerles gegeven. Om in gesprek te
gaan over gedrag bij kinderen maken we
bij de Kanjertraining gebruik van petten
met vier verschillende kleuren. Wanneer er
zich een probleem of stressvolle situatie
voordoet hebben we een keuze om
verschillend te reageren.
Wanneer je handelt vanuit vertrouwen en
wederzijds respect noemen we dat binnen
de kanjertraining dat je een drager bent
van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je
bent zelf te vertrouwen en durft ook
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anderen te vertrouwen. Kortom
je bent
een kanjer.
Hieronder in de afbeelding ziet u de
verschillende petten met allemaal hun
eigen kracht.
Deze petten hebben ook een valkuil als de
witte pet niet zichtbaar is. We leren door
oefeningen wekelijks te herhalen hier op
een juiste manier mee om te gaan.

In maart kunt u ook een les bijwonen en
dit zelf ervaren! In elke nieuwsbrief staat
er een stukje kanjernieuws uit de groep en
natuurlijk via Parro. Wij hopen op een
mooi jaar met allemaal kanjers in school

Corona maatregelen
Wat vinden wij het fijn om te zien dat
iedereen goed rekening houdt met de
coronamaatregelen. Opdeze manier hopen
wij corona buiten de deur te houden.
De kinderen gaan nu twee weken naar
school. Mogelijke verkoudheidsklachten
beginnen dan vaak ook weer te komen.
Ondanks dat we soms wel weten dat dit door
het weer komt, kunnen wij geen risico
nemen. Op het moment dat uw kind in groep
3 of hoger zit en verkouden is, dan moet uw

kind thuisblijven. Als dit het geval is, moet
telefonisch gemeld worden op school. Bij
koorts geldt het zelfde. Mocht u twijfelen,
kijk dan naar de beslisboom op:

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsberic
ht/nieuwe-beslisboomneusverkouden-kinderen-ajn-boink/
U mag ook altijd contact opnemen met de
school bij twijfel.

Vertrouwens-/contactpersoon
Voor kleine en grote klachten moet er in de
school iemand zijn die je kunt vertrouwen,
die naar je luistert en je advies geeft. Vaak
is dat in eerste instantie de
groepsleerkracht, de intern begeleider of
de directie. Sommige klachten liggen heel
gevoelig, bijvoorbeeld over racisme,
discriminatie, pesten, en seksueel geweld.
Daarom moet er iemand zijn die weet hoe
je zulke gevoelige klachten behandelt: de
vertrouwens/contactpersoon. Bij ons op

“de toekomst” is dat Carolien Slob
(leerkracht groep 1/2).
Bij haar kunnen kinderen en ouders terecht
om (vertrouwelijk) een geval van vermeend
machtsmisbruik te bespreken. Zij is er voor
het kind of de ouder die met een klacht
komt. De vertrouwens-/contactpersoon
luistert, geeft advies en probeert samen
met de klager tot een oplossing te komen.
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Toestemming beeldmateriaal
Als ouder heb je het recht om aan te geven
of je kind op de foto mag of niet en waar
die foto's geplaatst mogen worden. Zo kun
je in Parro bijvoorbeeld aangeven dat foto's
van jouw kind niet op Facebook mogen
staan, maar wel via Parro gedeeld mogen
worden.

Wij willen alle ouders/verzorgers vragen
om dit in Parro aan te geven.
Hoe je dit doet? Ga naar het vierde
tabblad 'Instellingen'. Tik op Privacyvoorkeuren. Geef per kind aan wat de
voorkeuren zijn, via het potlood achter
het kind.

.

Even voorstellen, Carola de orthopedagoog
Sinds mei ben ik gestart als orthopedagoog
bij SKO en via deze weg wil ik mij graag
voorstellen. Mijn naam is Carola Hollander.
Ik ben 31 jaar, woon samen met mijn man
in Kampen en ben in verwachting van ons
eerste kindje. Na een studie
orthopedagogiek en onderwijskunde heb ik
gewerkt in meerdere
onderwijsorganisaties. Van het
ontwikkelen van lesmateriaal tot het
onderzoeken en begeleiden van kinderen
en adolescenten. De ervaring heeft mij
geleerd dat het werken met kinderen mij
veel plezier geeft en daarom heb ik ook
voor deze stap gekozen. In deze functie
ben ik op meerdere scholen in de
gemeente Dronten werkzaam en zet ik mij
een halve dag per week in om te helpen
met vraagstukken die op de Toekomst
spelen. Variërend van even meekijken in

de klas tot het doen van
intelligentieonderzoeken. Samen met het
onderwijsteam, jullie als ouders/verzorgers
en eventueel externe partijen brengen we
de onderwijsbehoeftes van de kinderen in
kaart en bied ik handvatten om de
kinderen weer verder te laten groeien.
Mijn inzetbaarheid is niet een vast
moment in de week, maar varieert naar
aanleiding van de vragen en behoeftes die
er zijn. Vanaf de herfstvakantie tot aan de
voorjaarsvakantie ben ik afwezig in
verband met zwangerschapsverlof en zal
Bianca Vervoort mij vervangen.
Ik kijk uit naar een goede samenwerking
om met elkaar de kinderen een fijne
schooltijd te geven!

Open lesweek in de Meerpaal
De Meerpaal zet haar deuren open tijdens
Open Lesweek
Van 31 augustus tot en met 5 september is
het Open Lesweek bij De Meerpaal.
Belangstellenden kunnen vrijblijvend een
kijkje nemen in de lesruimtes en mogen bij
sommige lessen ook meedoen. Muziek
maken, schilderen, beeldhouwen, dansen,
acteren: alles is weer mogelijk in het
nieuwe cursusjaar van De Meerpaal
Academie.
Het aanbod is gevarieerd en biedt voor
elke doelgroep bijpassende cursussen.
Professionele docenten zorgen voor
aanbod op maat. Ook biedt De Meerpaal
haar cursisten verschillende mogelijkheden

om te schitteren op het podium of eigen
werk te tonen bij exposities. “Een week
lang zetten we de deuren wagenwijd open
en kun je ervaren hoe het er in de ateliers,
studio’s en leslokalen aan toe gaat”, aldus
manager Margrit Vos. “Je ziet veel
cursisten aan het werk en bij een aantal
lessen kun je meteen al meedoen. Het is
mogelijk om kennis te maken met de
docenten en proeflessen af te spreken.”
Het complete programma van de Open
Lesweek vind je hier.
Wegens de huidige maatregelen is het
aantal bezoekers per ruimte beperkt. Je
meldt je bij de ingang van De Meerpaal.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
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