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Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hier de Schoolbrief van de maand
september. U kunt de Schoolbrief ook terugvinden op onze website.
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Het nieuwe schooljaar is weer
begonnen. We zijn inmiddels
alweer ruim 3 weken aan de
slag en hebben elkaar kunnen
ontmoeten op de informatieavond. We zijn dankbaar dat
we alle kinderen uitgerust en
gezond op school mochten
verwelkomen. Als team hebben wij er veel zin in
om de kinderen een veilig, leerzaam en gezellig
jaar te geven. Een jaar waarin de kinderen de juis-
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te bagage meekrijgen. We zijn benieuwd naar wat
dit jaar ons zal brengen, we staan nog maar aan …

Het begin
Een reis van een eik
begon ooit
als een toevallig
opgekomen boompje.
De angstige zwarte onweersbui
begon ooit
als een onbeduidende waterdruppel
De knapste professor
begon ooit
met het leren van het eerste woordje
Een nieuw (school)jaar
begon ooit
met de eerste minuut
God begon ooit
met mij!
Als Hij ooit met mij begon
wie weet wat er dan
aan wijsheid uit mij groeien kan.
(Chris Lindhout)

Informatieoverdracht
Kind – Ouder – School – Kind – Ouder – School
School en ouders hebben elkaar nodig voor succesvol onderwijs. Kinderen komen beter tot leren
en gaan met meer plezier naar school als hun ouders betrokken zijn.
Goede communicatie en informatieoverdracht is
heel belangrijk voor het welbevinden van uw
kind, uzelf en voor de leerkracht. Vanuit de
school wordt u op verschillende manieren geïnformeerd:
 Informatieavond. We hebben de grote betrokkenheid van jullie enorm gewaardeerd!
 Algemene informatie vindt u in de schoolgids en het jaaroverzicht. Het jaaroverzicht is vorige week met de kinderen mee
naar huis gegaan. De nieuwe schoolgids
krijgt u via de mail toegestuurd. Beide documenten komen op de website.
 Schoolbrief. Door middel van de Schoolbrief wordt u op de hoogte gehouden
over de actuele zaken. De Schoolbrief verschijnt maandelijks via het Ouderportaal.
 Het Ouderportaal. Vorig jaar zijn we gestart met het Ouderportaal. Via dit portaal
communiceert de leerkracht met u en
kunt u met de leerkracht communiceren.
Het Ouderportaal wordt gebruikt voor
klasseninformatie,
absentiemeldingen,
korte informatie
over het kind, het
plannen van een gesprek, enz. De directie gebruikt uitsluitend het Ouderportaal voor informatieoverdracht. Op het Ouderportaal staat
ook de agenda.
 De leerkracht informeert u over het werk
en activiteiten van uw kind in de groep.
Dit schooljaar staan er drie oudergesprekken gepland. Wanneer er urgente infor-

matie over uw kind gedeeld moet worden,
communiceert de leerkracht met u via het
Ouderportaal of de telefoon.
 Elke eerste maandag van de maand bent u
van 15.00 – 15.45 welkom in de klas om
het werk van uw kind te bekijken en met
de leerkracht over uw kind te praten.

Mededelingen
5 oktober dag van de leerkracht / staking
U heeft het vast wel in de landelijke media gelezen dat het PO-Front op 5 oktober 2017 een staking van leraren in het primair onderwijs heeft
aangekondigd. De bonden roepen op tot een dag
van volledige werkonderbreking. Het College van
Bestuur van TriVia en
ons schoolteam ondersteunt de oproep
om de salarissen in
het primair onderwijs
in lijn te brengen met andere sectoren in het onderwijs, maar vóóral vinden wij dat er meer geld
nodig is voor kleinere klassen en mensen in ondersteunende functies. Door de bezuinigingen
van de overheid van de afgelopen jaren is er
structureel geld te kort voor vernieuwd hedendaags onderwijs. Ook dreigt er over enkele jaren
een te kort aan goede leerkrachten omdat ons
prachtige vak voor de jonge generatie minder
aantrekkelijk is. Daarom sluiten wij donderdag 5
oktober onze deuren om 12.00 uur. In onderling
overleg hebben wij besloten het geplande leerkrachtenfeest door te laten gaan en ’s middags de
kinderen naar huis te laten gaan. De collega’s die
geen gebruik maken van het stakingsrecht zullen
’s middags hun tijd besteden aan overleg, voorbereiding, correctiewerk en administratieve taken.
’s Middags zorgt de school niet voor opvang.

Sponsorkind
Elke vrijdag wordt er in
de klassen geld opgehaald voor ons sponsorkind. Dit jaar hebben wij
via het sponsorprogramma van Woord en
Daad een nieuw sponsorkind gekregen:
Chrobel Dabeleke Dabelek. Chrobel woont in Ethiopië, heeft geen
moeder meer en is 6 jaar oud. Ons oude sponsorkind is inmiddels van school gegaan.
Gebouw
In de vakantie zijn het dak en de boeiboording
vervangen. Er zijn ook nieuwe lichtkoepels geplaatst. De school heeft hierdoor een fris nieuw
uiterlijk gekregen. Er is bewust gekozen voor witte dakbedekking, dit zorgt ervoor dat het dak ’s

Op de voorgevel van de school zijn de oude letters van de naam vervangen door nieuwe stoere
letters. Dit is mede mogelijk gemaakt door Tasja
en Arie den Hartog.
In de hal zijn nieuwe tafels en stoelen geplaatst.
De stoelen zijn gefinancierd vanuit de fancy fair
gelden.
Personeel
Na de zomervakantie is juf Selma weer elke ochtend behalve donderdag aanwezig.
Juf Annemarie heeft in de vakantie een ongeluk
gehad en haar knie ernstig beschadigd. Op dit
moment kan zij niet werken. Juf Rianne vervangt
haar.
Onze conciërge Arnold blijft als vrijwilliger verbonden aan de school.
Stage
Dit schooljaar hebben wij 2 stagiaires van de CHE.
Meester Jorik Roose begint op de maandag in
groep 3/4. De tweede helft van het jaar zal Neline
Bos haar LIO bij ons op school doen in groep 7.
Jolijn Meerkerk doet haar stage in groep 1/2, zij is
dit jaar elke donderdag en vrijdag aanwezig.
Kinderpostzegels

zomers minder heet wordt. Een wit dak is ook
voordelig wanneer er zonnepanelen worden geplaatst. Ons bestuur is aan het onderzoeken of er
komend jaar zonnepanelen op het dak van de
school geplaatst kunnen worden.

Eind september kunt u ze aan de deur verwachten: de kinderen van groep 7 en 8 met de kinderpostzegels. Dit jaar is er één doel waar de kinderen voor langs de deur gaan: Een thuis voor alle kinderen. Dit doel bevat
drie onderdelen: pleegzorg,
onderwijs en traumaverwerking. De kinderpostzegelverkoop start op 27 september.
We wensen de leerlingen
van groep 7-8 veel succes, want zij helpen met
hun inzet andere kinderen die het minder goed
hebben. Zie voor meer informatie:
www.kinderpostzegels.nl

Verkeersveiligheid
De verkeerssituatie rondom de school vlak voor
en na schooltijd is niet altijd overzichtelijk. Voor
en na de vakantie hebben diverse ouders en omwonenden aangegeven dat het wegbrengen en
halen van de kinderen soms voor onnodige hachelijke situaties zorgt. Vanuit de school zijn er, in
overleg met de gemeente, een aantal aandachtspunten opgesteld om het wegbrengen en ophalen van de kinderen zo overzichtelijk mogelijk te
laten verlopen:
Automobilisten indien mogelijk de Schoolstraat via de Krooshofstraat inrijden.
Parkeren in de parkeervakken.
Kinderen uit laten stappen aan de kant
van de stoep.
Niet parkeren tegenover de hoofdingang
of op de stoep.
De kleuters worden opgehaald bij de leerkracht. De leerkracht gaat iets eerder naar
buiten en wacht met de kinderen bij de
hoofdingang. De kinderen worden door de
ouder(s), verzorger(s) opgehaald bij het
hek.

structuur te bieden, zijn we op maandag, dinsdag
en donderdag gaan werken met drie groepen. Op
vrijdag is er één groep. Deze groep zit op dit moment vol, er kunnen op vrijdag geen kinderen incidenteel overblijven.
Om het hele jaar op maandag, dinsdag en donderdag met drie groepen te kunnen werken, zijn
er meer ouders nodig. Onze overblijfcoördinator
Mardine Kortlever (0627136961)is op zoek naar
enkele ouders die mee kunnen draaien in het
overblijfteam. Alleen met meer handen kunnen
wij een gestructureerde TSO blijven bieden.
BSO
Dinsdag 29 augustus is er op school een informatieavond over de BSO geweest. Met de SKV
(Stichting Kinderopvang Vianen) gaan wij proberen één of meerdere dagdelen een BSO te realiseren. Deze week kunt u uw kind(eren) nog inschrijven met behulp van het inschrijfformulier.
Ouderhulp

Er zijn twee nieuwe ouders in de MR: Daniëlle
Harland, daanharland@hotmail.com en Dave
Drummen, dave_drummen@yahoo.com. We zijn
erg blij dat Daniëlle en Dave namens de ouders
willen meedenken over alle facetten van de
schoolorganisatie. Voor vragen, tips of opmerkingen over school kunt u deze ouders altijd benaderen.

Vorig jaar
heeft u aan
het begin van
het jaar de
ouderhulplijst
gehad. Deze
is met de
komst van het
Ouderportaal niet meer nodig. Wanneer wij een
beroep op u doen, zullen wij dit via het Ouderportaal doen. U kunt zich dan digitaal aanmelden.

TSO

Gitaarles

Dit schooljaar zijn we gestart met een grote groep
kinderen die gebruik
maken van het overblijven. Om de kinderen tijdens het
overblijven rust en

Er is weer de mogelijkheid om gitaarles te volgen
bij Roy Prins. De lessen worden gegeven in
school. De lessen zijn op maandag na schooltijd,
het zijn privélessen van een kwartier. Een blok
van tien lessen kost €125,- en een proefles is gratis. Ook is er de mogelijkheid om een lesgitaar te

MR

huren als de leerling er zelf geen heeft. Deze kan
voor tien weken gehuurd worden en kost €3,- per
week. Hopelijk heb ik u zo voldoende geïnformeerd. Als u nog andere vragen heeft, dan hoor
ik dat natuurlijk graag.
Opgeven kan via: snaarles@gmail.com of via tel:
06 45 17 28 83

Nieuwe leerling
Maandag 4 september is Simon bij ons op school
gekomen. We wensen Simon en zijn ouders een
fijn tijd toe op school en hopen dat ze zich snel op
hun gemak zullen voelen in Zijderveld.
Felicitatie
Vanaf deze plaats feliciteren wij Ezra, Bente, Joas
en hun ouders met de geboorte van hun zusje
Suze.

Agenda
Woensdag 27 september
Maandag 2 oktober
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Woensdag 11 oktober
Vrijdag 11 oktober
Maandag 16 – 20 oktober
Woensdag 25 oktober
Vrijdag 27 oktober
Dinsdag 31 oktober

Start Kinderpostzegels groep 7 en 8
Start Kinderboekenweek
Studiedag Samenwerkingsverband, kinderen vrij
Dag van de leerkracht, leerkrachtenfeest, school om 12.00
uur dicht i.v.m. staking
Paardenmarkt Vianen, studiedag, kinderen vrij
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole, informatieavond Dolfijngroep
Verkeersdag, juf Annemarie jarig
SOT 8.30 – 11.00 uur

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

