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De eerste week zit er bijna op. Een start van het schooljaar is altijd belangrijk, omdat hierin voor
een groot deel mede bepaald wordt hoe het schooljaar gaat verlopen. Leerkrachten
besteden hiervoor dagelijks veel tijd aan lessen van De Vreedzame School. Welke regels
gelden? Welke afspraken maken we gezamenlijk.
Twee belangrijke onderdelen van de start van het jaar tussen, school, leerkracht, leerlingen en
ouders zitten verwerkt in twee bijeenkomsten waarvoor even bijzonder uw aandacht
gevraagd wordt in deze nieuwbrief. Deze dragen nog meer bij tot een mooie start van een
nieuw schooljaar!

De frisse start
Aan het begin van het schooljaar wordt gestart met een
bijeenkomst waarbij zowel de ouders als de kinderen van
de klas aanwezig zijn. Deze bijeenkomst vindt ’s ochtends
plaats in de week van 2 t/m 6 september. Voor iedere
groep geldt een afzonderlijk moment dat afhankelijk van
het leerjaar, van 08:30 – 08:50 uur zal duren. De frisse start
staat in het teken van het kennismaken van de ouders
met elkaar, elkaars kinderen en de leerkracht. Voor alle
leerjaren zal er een korte activiteit zijn om elkaar te leren
kennen. Tijdens de frisse start bijeenkomst word in iedere
groep informatiekaarten toegelicht met belangrijke info betreffende de groep, welke daarna
via Social Schools met de groep wordt gedeeld.
De dagen waarop deze gepland staan vindt u terug in de kalender op Social Schools en op
de site.

Startgesprek
Vanaf morgen kunt u via Social Schools intekenen voor de
startgesprekken die in de week van 16 t/m 20 september
worden gehouden. Doel van deze gesprekken is wederzijdse
kennismaking door middel van KOM gesprekken. Kind, Ouder
en Medewerker vanaf groep 3. Bij groep 1/2 ouder en
medewerker.
Leerkracht, ouders en kind stellen zich aan elkaar voor en
vertellen wat hem/haar zoals bezighoudt, wat hij/zij belangrijk
vindt ten aanzien van thuis, school, communicatie e.d. Wat
zijn de ervaringen van voorgaande jaren? Wat zijn dingen
waarvan jullie hopen dat ze hetzelfde gaan en wat zijn juist
dingen waarvan jullie hopen dat het anders gaat?
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Om de gesprekken waarvoor 10 minuten is ingepland vlot te laten verlopen is het goed om
voorbereid het gesprek in te gaan. De voorbereidingsvragen voor het startgesprek vindt u
hieronder.
•
•
•
•

Een ieder vertelt iets over zichzelf en nodigt daarmee de ander uit ook iets over
zichzelf te vertellen.
Zijn er bijzonderheden in de gezinssituatie?
Is er een punt waar jullie zeker aandacht aan willen besteden tijdens dit gesprek?
Wat zijn de ervaringen van voorgaande jaren? Wat zijn dingen waarvan jullie hopen
dat ze hetzelfde gaan, en wat zijn juist dingen waarvan jullie hopen dat het anders
gaat?

Voor de leerlingen in groep 8 staan hun persoonlijke doelen (POP Persoonlijk Ontwikkel Plan)
centraal bij dit startgesprek.

Nood- toestemmingsformulier
Uw kind krijgt volgende week het jaarlijkse nood- toestemmingsformulier om in te vullen. Ieder
jaar vragen wij u opnieuw om dit formulier in te vullen. Niet omdat we u bezig willen houden
maar, omdat wij geacht worden dit jaarlijks te doen. Wilt u dit formulier zo duidelijk mogelijk
binnen 3 dagen aan uw kind mee teruggeven naar school.

Dat door u te abonneren op de agenda in Social Schools, u deze direct
in uw eigen agenda kunt kopiëren? Dit kan enorm handig zijn.
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