
 

 
 
Nieuw schooljaar 
De vakantie zit er nu echt bijna op!! 
We gaan er van uit dat jullie allemaal een 
hele fijne vakantie hebben gehad. 
Het schoolteam, met veel nieuwe gezichten, 
heeft ook weer energie om het nieuwe 
schooljaar te gaan starten. 
ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar hebben zojuist twee studiedagen 
gehad. 
We begroeten in verschillende groepen ook veel nieuwe kinderen, dus voor hen 
zal het ook even wennen zijn. 
Het nieuwe schooljaar ziet er weer veelbelovend uit en hebben er zin in en we 
hopen de ouders en kinderen ook!! 

 
Ouderkalender 
Volgende week krijgt u een mail met een vrij lange link, om de ouderkalender te 
kunnen openen. Hierin kunt u alle relevante activiteiten die zijn gepland in dit 
schooljaar zien. 
U ontvangt ook een tweede link waarmee het mogelijk is om de kalender in uw 
eigen agenda te integreren; we gaan er van uit dat dit gaat lukken. 
 
Schoolkamp groep 8 
Groep 8 is volgende week op schoolkamp naar Vlieland. Een mooie start van het 
nieuwe schooljaar. We zwaaien groep 8 maandagmorgen met alle groepen uit. 
Vrijdag, aan het einde van de middag, zijn de kinderen weer terug. We wensen 
hen heel veel plezier, succes en mooi weer toe en vooral weer een veilige 
thuiskomst. 
 
Social Schools 
Nieuwe ouders krijgen de uitnodiging om Social Schools op hun mobiele telefoon 
te installeren. 
U heeft dan toegang tot info over de groep(en) van uw kind(eren).  
Leerkrachten zetten regelkamtig berichten op socials schools met informatie 
over de groep. 
Meer formele informatie verspreiden we via Parnassys, ons 
administratiesysteem. 
De nieuwsbrieven ontvangt u via Parnassys  en ook via Social Schools. 
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Schoolgids 
We zijn druk bezig om de schoolgids voor het nieuwe schooljaar compleet te 
maken. Nadat de MR hier haar goedkeuring voor heeft gegeven, hopen we in 
september de nieuwe schoolgids online te hebben. 
 
Hoofdluiscontrole 
Omdat groep 8 deze eerste schoolweek op vakantie is, zal de hoofdluiscontrole 
op 7 september plaatsvinden. Wilt u er aan denken om uw kind(eren) te 
controleren op hoofdluis? 
 
Nieuwsbrieven 
Om de twee weken verschijnt er een nieuwsbrief. Volgend eweek, omdat het 
schooljaar dan net gestart is, ontvangt u de eerste en twee weken later de 
volgende. U krijgt de nieuwsbrieven via Parnassys op uw mailadres en via Social 
Schools, als u zich daarvoor heeft aangemeld. 

 
Boeiend en passend onderwijs 
Als jaarthema hebben we gekozen boeiend en 
passend onderwijs voor al onze kinderen. 
Dit gaan we vormgeven door boeiende projecten 
zoals de designweek te gaan doen, ontdekkend 
leren in de groepen te bevorderen, XL buiten de 

klas vorm te geven, groepsdoorbroken activiteiten te gaan doen etc. We hebben 
daar veel extra handen voor beschikbaar en kijken er naar uit om de kinderen 
zoveel mogelijk op maat, vanuit ons leerstofjaarklassensysteem, te bedienen. We 
zijn benieuwd naar reacties van ouders en kinderen... 
 
Back to School-borrel 
Zaterdag 1 september 2018 van 15.00 -17.30 uur is de 
jaarlijkse Back to School-borrel. 
Deze borrel is voor alle leerlingen, broertjes, zusjes, 
ouders en natuurlijk de 
leerkrachten. Het wordt een leuke middag met 
spelletjes voor de kinderen, een DJ en natuurlijk hapjes 
en drankjes. Kom ook gezellig bijkletsen na de lange 
zomervakantie! 
Neem kleingeld mee voor happen en dranken. 
VAN DIJCKSCHOOL (ACHTERPLEIN). KOMT ALLEN! 
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