Start 2022-2023

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden.

AGENDA AUGUSTUS-SEPTEMBER 2022
•
•
•
•
•
•
•

22 augustus Eerste schooldag
22 augustus Hoofdluiscontrole
9 september Startfeest ( informatie volgt in een aparte mail)
21 september Schoolkorfbal groep 3-4
22 september Schoolfotograaf
22 september Ouder info avond groep 1 t/m 8
23 september Schoolkorfbal groep 5 t/m 8

Beste allemaal,
De vakantie is alweer bijna voorbij. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad.
Wij hebben zin in de school gevuld met leerlingen en de bijbehorende vrolijkheid. Er zijn
geen corona aanscherpingen dus u mag de school in om uw kind te brengen. Echt
bijpraten kan op 9 september want dan is het startfeest voor alle ouders en kinderen.
We hopen dat u het allemaal in de agenda heeft staan.
In deze nieuwsbrief staan de belangrijke data en wat herinneringen voor de start van het
nieuwe schooljaar.
Net voor de vakantie kwamen in groep 1
Abel, Juliette en Noor wennen in de klas.
Zij starten nu maandag echt.
In groep 5 hebben we een nieuwe leerling.
Maandag start:
Bente Edens
Welkom Bente, we wensen jou en je ouders
een hele fijne tijd op De Klaroen!

Gymrooster
Dinsdag en Donderdag
13.00Groep 5/6
13.40
13.40Groep 3/4
14.20
14.20Groep 7/8
15.00

12.50 – 12.55
Opbouwen

Let op : gymkleren mee
Graag schone gymkleren mee naar school. Gymkleren zijn shirt, broek en gymschoenen.
Als de kinderen geen passende gymschoenen hebben (meegenomen), kunnen ze niet
meedoen omdat je met blote voeten het risico loopt op besmetting van voetwrat. Daarom
zullen we de regel weer streng moeten hanteren. Zonder gymkleren, niet mee gymmen.
De periode tot 17 september krijgt uw kind nog een waarschuwing. Daarna verwachten we
echt iedereen op passende gymschoenen en in schone gymkleren.
We geven de gymkleren bij elke vakantie mee naar huis zodat u ze kan wassen. Na de
vakantie kan iedereen dan weer fris de gymles in.
Voor lang haar, graag een elastiekje mee zodat de kinderen het haar tijdens gym in een staart
kunnen dragen.

Looppad is geen fietspad
We lopen met onze fiets in de hand vanaf het
eerste hek. Het gebeurt nog steeds wel eens dat
kleine kinderen omver gereden worden door
oudere kinderen op de fiets.
Natuurlijk gaat dat niet expres, maar de jonge
fietsers kunnen het tempo van lopende kinderen
niet goed inschatten.
Helpt u de kinderen herinneren dat het niet mag?

Luizencontrole
De school heeft een signalerende en informerende functie. Leerlingen worden in de eerste
week na elke vakantie gecontroleerd op luizen en neten.
Afspraken
1. Bij signalering van luis of neten worden ouders van de betreffende leerling geïnformeerd.
2. Alle ouders van de klas ontvangen een mail, zodat je thuis de haarcontrole kan starten (Als
je er snel bij bent, is het uitroeien van luizen makkelijker).
3. Twee weken later is er een hercontrole op school.

4. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om geen luizenzakken meer op te hangen, groep ½ wel.
Uit onderzoek is gebleken dat een luizenzak niet bijdraagt aan het voorkomen van verspreiding
van hoofdluis. Bij groep ½ hangen de luizenzakken vooral uit praktisch oogpunt, verzameling
van mutsen, wanten etc. kunnen dan in de zakken.

Zijn er extra maatregelen in de omgeving nodig?
Nee, luizen verspreiden zich door van het ene haar naar het andere haar te lopen. Een
hoofdluis die niet meer op een hoofd zit, kan niet lang overleven. Er zijn daarom weinig
aanwijzingen voor verspreiding via beddengoed of jassen. Het effect van maatregelen zoals het
wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het stofzuigen van de auto is dan ook
onvoldoende bewezen. Ook het gebruik van een luizencape of luizenzak draagt niet bij aan het
voorkomen van de verspreiding van hoofdluis.
Bij een tussentijdse melding informeert school de ouders per mail, maar er wordt geen extra
controle uitgevoerd.

Pauze hapjes en traktaties
Elke dag wordt er rond 10 uur wat gegeten en gedronken. Uw kind neemt daarvoor een bekertje
drinken en een gezond tussendoortje mee naar school. Op woensdag is het fruitdag en vragen
we de kinderen allemaal fruit mee te nemen als tussendoortje. Op andere dagen is het goed als
de kinderen iets anders meenemen bijvoorbeeld een liga of ontbijtkoek.
Ook vragen we u verantwoorde, liefst gezonde traktaties uit te (laten) delen bij verjaardagen.

Rapporten Retour
Voor de vakantie hebben alle leerlingen hun rapport gekregen. We vragen u de rapporten
z.s.m. weer in te leveren bij de leerkrachten

Regels en afspraken uit de schoolgids

Toestemming gebruik foto’s
Bij inschrijving vroegen we u of we foto’s van uw kind mogen publiceren.
Ter promotie van onze school, plaatsen we soms leuke foto’s op Facebook of een (kranten)artikel.
De meeste ouders vinden het geen probleem als we kinderen fotograferen tijdens een
schoolactiviteit. Dat is fijn omdat het arbeidsintensief is om bij het plaatsen steeds na te gaan wie erop
staat en dat te combineren met de lijst van kinderen die niet-op-de-foto mogen. Gelukkig is onze lijst
heel kort.
Mocht u ( om wat voor reden dan ook) uw toestemming willen wijzigen dan kan dat altijd, op elk
moment. Het enige dat u hoeft te doen is dit schriftelijk aan mij ( of de leerkracht) door te geven.
We veranderen het dan direct op onze toestemmingslijst.

Vakantierooster

Verlof
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden lessen op school niet kan volgen.
De overheid heeft regels vastgesteld omtrent leerling verzuim. Elk ongeoorloofd verzuim moet door
ons gemeld worden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Overtreding van de
leerplichtwet kan bestraft worden. Dit geldt zowel voor ouders die hun kind ongeoorloofd thuishouden
als voor directie die daarvan geen melding maakt.
Bij ieder verzoek om verlof is het nodig om een aanvraagformulier voor verlof in te leveren bij de
directeur.

Vreedzame school
Deze eerste weken staan vooral in het teken van de vorming van een leuke positieve groep.
De kinderen zitten elke dag op een andere plek, hebben veel samenwerk opdrachten en ze
doen veel spelletjes met elkaar. Op deze manier leren de kinderen elkaar op nog meer
manieren kennen. De meester of juf heeft ook veel aandacht voor de klassenregels. De
leerkracht investeert nu veel tijd en aandacht in het groepsproces en daar plukt de hele groep
de rest van het jaar de vruchten van.

De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE

WE HOREN BIJ ELKAAR
Nieuwsbrief BLOK 1 WE HOREN BIJELKAAR
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Overblijven /TSO (tussenschoolse opvang)
Wij gebruiken TSO-pro voor het plannen en het administreren van de
Tussenschoolse Opvang. De kosten voor een overblijfdag zijn € 3,59 per dag.

Op http://klaroentienhoven.tsopro.nl kunt u o.a. terecht voor:
het aanmelden van uw kind(eren) voor de TSO (door middel van een kalender voor het
hele schooljaar of incidenteel), de kosten, de regels & afspraken die wij hebben (informatie
over o.a. het eten & drinken, spelen, TSO-coördinator), de contactgegevens.
Bij wie kan ik terecht als ik vragen over de TSO heb?
U kunt met alle vragen die de TSO betreffen (dus ook over het gebruik van TSO-pro)
terecht bij de coördinator Ashwin de Ruijter : u kunt hem mailen op
tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl of bellen op: 06-39 34 27 30.

Aan- en afmelden na 9.00 uur voor diezelfde dag?
Bent u genoodzaakt uw kind op het allerlaatste moment aan- of af te melden voor het
overblijven, neem dan telefonisch contact op via 06-39 34 27 30.

Klaroen op Facebook
De Klaroen Tienhoven is apart op Facebook te vinden.
Zoek op Klaroen Tienhoven of klik hier

