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Jaargang 20 - nr. 1 – 5 september 2019 

 

Start schooljaar 

Wij zijn blij en dankbaar dat alle kinderen weer gezond terug op school zijn gekomen na de 

vakantie. Wij hebben een goede start met elkaar gemaakt afgelopen maandag. Wij vinden het 

fijn dat u ook dit jaar uw kind(eren) aan ons toevertrouwt. Wij hopen er samen met u een goed 

jaar van te maken.  

Als u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u als eerste bij de eigen leerkracht van uw kind 

terecht. Mochten dan nog vragen overblijven, kunt u ook contact opnemen met de unitleiders 

Ria van Geerenstein (onderbouw groep 1-4/5) en Corianne Scheltens (bovenbouw groep 5-8). 

Ik wens u en uw gezin een goed schooljaar toe. 

 

Team 

Ik ben blij dat ik u kan vertellen dat juf Judith en haar man Maarten een gezonde zoon, Melle, 

mochten ontvangen op 28 juli jl. Melle is een broertje voor Teun en Fien. Wij wensen hen ook 

vanaf deze plaats onze felicitaties en Gods zegen toe. 

Afgelopen maandag zijn we gestart met vier nieuwe leerkrachten. Marijke van der Ven, Esther 

Dijkman, Marianne van Leer en Lionne Plas vullen de vacatures op voor Alex Kooij en Bas 

Moes en vervangen het zwangerschapsverlof van Judith van Garderen en het ouderschapver-

lof van Adriana van Zadelhoff. Ook vanaf deze plaats van harte welkom in ons team en we 

wensen jullie een goede tijd toe op De Sjofar. 

 

Welkom op school 

Fijn dat er weer nieuwe gezinnen voor onze school hebben gekozen. Zo-

wel bij de kleuters als in andere groepen, zijn er nieuwe kinderen begon-

nen. Wij willen de gezinnen die helemaal nieuw zijn hartelijk welkom heten 

en wij hopen dat u zich gauw thuis voelt op De Sjofar.  

 

Wet AVG 

In verband met de invoering van de wet AVG ontvangt u net als vorig cursusjaar geen adres-

senlijst meer van de groep van uw kind(eren). Als u een adres nodig heeft of telefoonnummer 

i.v.m. een speelafspraak, kunt u dit aan de ouders vragen. 

 

Parro en privacy- heeft u het al geregeld? 

Parro en de scholen doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy 

van kinderen. Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden 

wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier gevonden om dit 

heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te lossen.  

Hoe werkt het? 

Elk schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het begin 

van het schooljaar kunnen ouders via Parro hun voorkeuren per kind doorgeven. 

Dit kunt u doen via de volgende stappen: 

 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

 Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 



2 

 

 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

U kunt met een paar kliks doorgeven waar u wel en juist geen toestemming voor geeft. Ook 

tijdens het schooljaar kunt u inzien wat u heeft doorgeven.  

 

Informatieavond en ouderavond OR en MR 
Wilt u alvast in uw agenda noteren: donderdagavond 26 september informatie en ouderavond 
OR en MR. U ontvangt binnenkort een uitnodiging. 
 

Kalender  

Het oudste of enige kind van elk krijgt vandaag de kalender mee voor het cursusjaar 2019-

2020. De vrije vrijdagen van 3 juli (extra toegevoegd) en 10 juli voor de groepen 1 en 2 zijn 

weggevallen. Wilt u deze er nog opzetten? Ook staat groep 3niet vermeld in het schema van 

‘Het team’ (blz.3). 

 

Kalender voor ouders die gescheiden zijn 

Als ouders gescheiden zijn en een extra kalender willen ontvangen, kunt u dit aangeven bij de 

leerkracht van uw kind(eren). 

 

Uw kind gekend - ouder gesprekken en ouder/kindgesprekken 

Wij willen allemaal graag dat ons kind gekend en gezien wordt. De meeste kinderen starten bij 

twee nieuwe leerkrachten. Voor de vakantie of vorige week hebben de leerkrachten van de 

vorige groep van uw kind(eren) de leerlingen doorgesproken met de nieuwe leerkrachten, de 

zogenaamde warme overdracht. Ook lezen de nieuwe leerkrachten de dossiers van de kin-

deren om zo goed op de hoogte te zijn van de resultaten, vorderingen en bijzondere dingen 

van uw kind(eren).  

Vanaf dit cursusjaar organiseren wij de gesprekken met ouders op een 

andere manier. In de derde schoolweek willen de leerkrachten van uw 

kind(eren) graag met alle ouders spreken. U krijgt hiervoor een bericht-

je van de leerkrachten en dan kunt u zich inschrijven via Parro voor een 

bepaalde dag en tijd. Voor de groepen 5 tot en met 8 geldt dat de kin-

deren ook bij dit gesprek aanwezig zijn. Voorafgaand vullen de leer-

lingen een formulier in en dat nemen ze mee naar huis. Dit formulier is 

de leidraad voor het zogenaamde ouder-kindgesprek. 

In november worden er dan geen kwartiergesprekken gevoerd alleen als het nodig is. In fe-

bruari na de CITO toetsen worden weer alle ouders uitgenodigd voor een gesprek 

 

Opening schooljaar 

Voor de vakantie heb ik u al verteld dat PCBO geen openingsdienst meer houdt in de grote 

kerk maar dat we een openingsdienst houden in school. Dit is een dienst op school voor kin-

deren en leerkrachten. Deze zal gehouden worden in de derde schoolweek. We zijn heel blij 

dat u gehoor heeft gegeven aan de oproep om een kaartje te sturen vanaf uw vakantieadres. 

Ontzettend bedankt! De kaarten liggen op de thematafel in de grote hal. 

 

Luizencontrole 

Afgelopen maandag zijn alle kinderen weer gecontroleerd op luizen. In één groep zijn er luizen 

gevonden. Hartelijk bedankt voor jullie inzet, luizenmoeders! 

 

Vriendelijke groet, mede namens het team,  

Suze de Vries 
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De schoolfotograaf  

Dinsdag 10 september en woensdag 11 september komt 

de schoolfotograaf.  

Net als voorgaande jaren worden op dinsdag de groepsfo-

to’s en de portretfoto’s gemaakt en op woensdag worden 

de broertjes/zusjesfoto’s gemaakt. Over een aantal weken, 

zo rond de herfstvakantie kunt u de resultaten bewonde-

ren. De foto’s zijn allemaal online te bestellen. U bent ner-

gens toe verplicht, u hebt de vrije keus of en welke foto’s u 

bestelt. Ook dit jaar gaan alleen de kinderen die op dit 

moment op De Sjofar zitten op de groepsfoto’s en op de 

broertjes/zusjesfoto’s. Zijn er vragen of onduidelijkheden neem dan contact op met Corianne 

Scheltens. 

 

 

 

 

 

Openingsfeest! 

20 september willen we graag samen met alle ouders/verzorgers en kinderen het schooljaar 

beginnen met het jaarlijkse openingsfeest. Wees dus van harte welkom van 17:00 tot 19:00 

uur. We zullen nog niet alles verklappen, maar live muziek, sportactiviteit, kleurrijke glitter-

tattoos en lekker eten zal er zeker zijn! Om dit feest helemaal te laten slagen zijn we op zoek 

naar hulp van jullie, ouders. In beide hallen hangen intekenlijsten waar je jouw naam mag op-

schrijven. Dus vind je het leuk om te helpen bij de verkoopkraam, of wil je helpen met de glit-

tertattoos, of wil je van tevoren pannenkoeken of een salade maken? Schrijf je naam dan op! 

We zien er naar uit om dit schooljaar samen feestelijk te beginnen. 

Namens de OR 

 

Zingen in de hal (onderbouw) in het nieuwe schooljaar.  

Elke week is er zingen in de hal, een waardevolle manier om de week 

met elkaar af te sluiten. Wij hechten er grote waarde aan omdat het zo 

goed past bij de identiteit van onze school. Wij vinden het fijn om te 

merken dat er zoveel ouders aanwezig zijn tijdens het zingen in de hal.  

 

Juist omdat we met velen zijn vragen wij u dringend om met onder-

staande punten rekening te houden. 

 Kom op tijd, een deur die steeds opengaat is storend voor iedereen. We vinden het 

prettig als iedereen op tijd binnen is, want we starten om 11.45 uur. Lukt het een keer 

niet om op tijd te zijn wilt u dan buiten wachten.   

 Kom alleen via de hoofdingang naar binnen en loop zo ver mogelijk door, zodat andere 

ouders kunnen aansluiten.  

 Ouders staan achterin de hal en niet meer aan de zijkant naast het podium.  

 Broertjes en zusjes zijn welkom en blijven bij de ouders. Ze mogen niet in de spelhoek 

spelen of bij hun broer of zus gaan zitten. Mocht uw kind ontroostbaar of onrustig zijn, 

dan vragen wij u om naar buiten te gaan en daar te wachten.  

We vertrouwen erop dat het ons samen gaat lukken om in een rustige/eerbiedige sfeer te blij-

ven genieten van het zingen in de hal. 
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Schoolafspraken 

Na de vakantie kan er informatie zijn weggezakt. Dat geldt voor leerkrach-

ten, kinderen en ouders. Of u bent een nieuwe ouder en nog niet op de 

hoogte van de afspraken. Vandaar dit stukje om een aantal schoolafspraken 

bij u onder de aandacht te brengen.    

  

 Tussen de grote hal en de kleine hal loopt een smalle gang. De gang is te smal om 

door iedereen te laten gebruiken. Alleen de leerkrachten en leerlingen mogen van deze gang 

gebruik maken tijdens de schooltijden. Daarom een vriendelijk verzoek om buitenom te lopen, ook 

als u eerst uw kleuter naar de groep brengt en ‘binnendoor’ naar de grote hal wilt lopen. Kinderen 

die meegaan om hun kleine broertje of zusje weg te brengen gaan ook buitenom naar de hoofdin-

gang en daar naar binnen.   

 Op het kleuterplein staat een mooi speeltoestel, geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 

Kinderen mogen hier op klimmen en glijden, maar willen zij de oversteek maken van de éne 

glijbaan naar de andere glijbaan, dan moeten zij voor de veiligheid dit aan de leerkracht vragen 

en zij komt er dan bij staan om de kinderen te ondersteunen. Dit is een duidelijke afspraak in de 

klas. Wanneer de school uitgaat staat er niemand bij het speeltoestel. Wij willen u dringend 

vragen om zelf toezicht te houden op uw kind en het speeltoestel. Een ongeluk zit in een klein 

hoekje!  

 Aan het einde van de schooldag ligt het net over de zandbak. Kinderen mogen dan niet 

meer in de zandbak. We proberen het net te spannen en vast te zetten aan klossen. Wanneer 

kinderen in het net springen gaan de klossen los zitten of laten helemaal los. Een vriendelijk 

verzoek aan u om uw kind niet meer in de zandbak te laten spelen wanneer het net over de 

zandbak ligt.  

 Als kinderen jarig zijn, geven ze vaak een feestje. Het is begrijpelijk dat deze uitnodi-

gingen op school worden uitgedeeld en het is ook begrijpelijk dat u niet de hele klas op het feestje 

uitnodigt. Wij willen u vragen de uitnodigingen op het plein te geven aan de ouders van de 

kinderen of als de kinderen ouder zijn, uw kind de uitnodigingen op het plein voor schooltijd of in 

de hal te laten uitdelen. Als de uitnodigingen pontificaal in de klas worden uitgedeeld, is het voor 

kinderen die haast niet worden uitgenodigd pijnlijk om vaak te moeten merken dat er voor hen 

weer geen uitnodiging is.  

                 Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 

 

 

 

 

 

 

Sport van de maand voor kinderen van groep 3 t/m groep 8 

Sport van de maand is bestemd voor kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de basis-

school. Kinderen mogen iedere maand of af en toe een maand een sport bezoeken waarvoor 

ze zich interesseren.  

Het is leuk en mooi dat kinderen op deze manier kennis kunnen maken met allerlei verschil-

lende sporten. Kinderen die al wel op een sportvereniging zitten mogen ook meedoen. Het 

helpt anderen misschien net over de drempel om samen een activiteit te bezoeken. Deze 

week ontvangt iedere leerling van groep 3 t/m groep 8 de speciale Sport van de Maandfolder.  

Op www.sportvandemaand.nl vindt u alle informatie en ook het overzicht van alle sporten voor 

kinderen van groep 3 t/m 8. Om een kind aan te melden voor Sport van de maand dient de 

ouder zich eerst te registreren op deze website. Als de ouder een account heeft aangemaakt 
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kan deze zijn/haar kind(eren) toevoegen en vervolgens aanmelden bij (meerdere) activiteiten 

van Sport van de maand.  

 

Om deel te nemen aan de sporten van Sport van de maand wordt er jaarlijks een bijdrage van 

€3,- per kind gevraagd. Kinderen kunnen dus meedoen met de verschillende sporten van De 

Sport van de Maand voor €3,- per jaar! Alle informatie kunt u nalezen in de folder. Voor de 

maand oktober al zijn een heel aantal leuke sporten om kennis mee te maken zoals handbal, 

circus, dans/theater, boksen en rugby. Wil je meedoen met deze mooie mogelijkheden ga dan 

gauw naar www.sportvandemaand.nl om je op te geven! Let op voor de sport van de maand 

oktober moet je je voor 23 september opgeven. 

En twijfel je nog bekijk dan snel het filmpje over de Sport van de Maand 

https://www.youtube.com/watch?v=Vthd7FqRQkA 

 

 

LOI Kidzz, en diverse tijdschriften (Bobo, Okki enz.) 

Alle kinderen krijgen binnenkort een ken-

nismakingsnummer van één van deze bla-

den mee. Voor de kinderen van groep 6 – 8 

is er ook een envelop met een aanbieding 

voor een typecursus bij LOI Kidzz, het in-

schrijfformulier kan tot uiterlijk 4 oktober in-

geleverd worden bij de leerkracht.  

U bent nergens toe verplicht.  

 

Rapido Typen voor kids.  

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over Rapido ‘typen voor kids’. 

 

Agenda 

10 en 11 september Schoolfotograaf 

13 september  Groepen 1 en 2 vrij 

19 september  Nieuwsbrief 2 

20 september  Openingsfeest 17.00 – 19.00 uur 

26 september  Informatie- en ouderavond OR 

27 september  Groepen 1 en 2 vrij 

 

 

Rapido Typen voor kids  

Beste Ouder(s) en verzorger(s) van De Sjofar,   

 

We gaan in oktober weer met een cursus computertypen van start, die speciaal bestemd is 

voor kinderen vanaf groep 6. De lessen worden om de week op dinsdag in de buurt van De 

Sjofar in Kindcentrum De Gong gegeven van 15.30 tot 17.00 uur. In totaal 10 keer 1 ½ uur, 

inclusief examen en diploma uitreiking.   

We houden bij de lessen het kind als individu goed in de gaten. Ook kinderen met aandachts-

punten zoals dyslexie, ADHD etc. zijn welkom in onze lessen. De diploma eisen zijn voor deze 

kinderen aangepast. Via de mail en de telefoon houdt de docent contact met de ouders en 

https://www.youtube.com/watch?v=Vthd7FqRQkA
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natuurlijk zijn ouders ook altijd welkom aan het begin of einde van de les. Zolang de kinderen 

op eigen niveau hun best doen, gaan ze door totdat ze het diploma hebben behaald.   

De kosten voor deze cursus bedragen € 180,-. Dit is inclusief diploma garantie. Voor een toet-

senbord met USB aansluiting betaalt u € 15,- huur. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen 

worden betaald. Kinderen die een eigen laptop meenemen krijgen gratis een toetsenbord te 

leen.  

Als u uw kind(eren) voor deze cursus wilt aanmelden, kunt u dat op twee manieren doen:    

* Via onze website www.rapidotypen.nl, onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle ge-

gevens invullen.      

*   U kunt ook rechtstreeks mailen naar info@rapidotypen.nl, ook voor vrijblijvende informatie. 

 

Aanmelden graag vóór 23 september 2019. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspre-

ken van de bijzonderheden of waar nodig voor extra uitleg.  

René Friggen (rpmfriggen@planet.nl of info@rapidotypen.nl)  

 


