Start van het schooljaar!
Bolsward, 31 augustus 2017

Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Blinker,

‘Hoera, we stappen het nieuwe schooljaar in!’
Nadat we allemaal genoten hebben van een heerlijke zomerse vakantie zijn we klaar om het nieuwe
schooljaar in te stappen!
We starten aanstaande maandag (4 september) met de Gouden Weken.
Daarbij ligt het accent op groepsvormende activiteiten. In elke groep wordt
aandacht besteed aan het (opnieuw) met elkaar kennis maken. Dit doen we
onder andere door spelletjes en veel samenwerkopdrachten te doen. We
stellen samen de groepsafspraken op en maken hier een poster van voor in
de klas. We staan ook stil bij wat de kinderen dit jaar gaan leren en we gaan
ook al lekker aan de slag met o.a. taal, rekenen en wereldoriëntatie.
Natuurlijk mogen de kinderen ook nadenken over eigen leerwensen en
doelen voor dit schooljaar.
Daarnaast ondernemen we een aantal gezamenlijke activiteiten met de hele school! Hieronder
vindt u alvast de belangrijke data.
Maandag 4 september
Dinsdag 5 september
Vrijdag 8 september
Week van 11 t/m 15 september
Woensdag 13 september
Donderdag 14 september
Vrijdag 15 september
Woensdag 20 september
Maandag 25 september
Donderdag 28 september
Woensdag 4 oktober
Donderdag 5 oktober
Vrijdag 13 oktober
Vrijdag 20 oktober
Maandag 30 oktober

Start schooljaar met feestelijke inloop en koffie/thee (8.15-9.00 uur)
Informatie avond groep 8
Gezamenlijke picknick groep 1 t/m 8
Ouder-kind-gesprekken
Straatvoetbaltoernooi
Informatie avond groep 3
Start schooljudo groep 1 t/m 8
Schoolkorfbaltoernooi
Afsluiting Gouden Weken met presentatie leerlingen en inloop
koffie/thee (8.15-9.00 uur)
Schoolfotograaf
Start Kinderboekenweek met als thema ‘Gruwelijk eng’
Bolletongersdei; leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij
Feestelijke afsluiting Kinderboekenweek
Start herfstvakantie
Dalton studiedag; leerlingen zijn gehele dag vrij

Verder informeren we u graag over een aantal praktische zaken/afspraken op school:
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Ouders/verzorgers zijn welkom!
Op De Blinker zijn we blij met de grote betrokkenheid van ouders/verzorgers. Het komende schooljaar
hebben we dan ook verschillende momenten waarbij jullie van harte welkom zijn op school!
Opening nieuwe schooljaar
Aanstaande maandag hebben we vanaf 8:15 uur inloop en zijn alle ouders/verzorgers welkom om
samen met uw kind(eren) via de rode loper naar de lokalen te ‘stappen’. Vervolgens staat de koffie/thee
klaar en openen we het nieuwe schooljaar met elkaar!
De lessen beginnen om 8.30 uur
Vanaf 8.15 uur zijn ouders, verzorgers en kinderen iedere dag van harte welkom om binnen te lopen. Er
is vanaf dat moment ook toezicht op het plein. Om 8.25 uur gaat de bel en we starten om 8.30 uur met
de lessen. Daarom willen we u vragen om uw kinderen op tijd naar school of in de klas te brengen.
Klasbord
We zijn vorig jaar gestart met Klasbord en de ervaringen zijn erg positief. We gaan dit jaar door met het
gebruik van Klasbord en het gebruik is nu ‘vrijwillig verplicht’. Informatie over de klas wordt namelijk via
deze app gecommuniceerd. Het schoolnieuws ontvangt u nog wel per mail.
Hieronder vindt u de nieuwe inlogcodes:
Aanmeldcode
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7
Groep 8

2HE-6EY
8DE-UCK
5BD-XHS
CQ2-66Z
UAS-8NS

Update schoolplein
In de zomervakantie zijn de werkzaamheden op het schoolplein gestart en staat er eindelijk een
koppelrekstok op ons plein. De beplanting volgt later en vanwege de levertijd volgt het extra doeltje ook
later. Zo rond de herfstvakantie is het schoolplein helemaal af en volgt er een feestelijke opening.

Re-integratie Douty Hiemstra
Het herstel van Douty verloopt gelukkig voorspoedig en zij start na de zomervakantie weer op arbeid
therapeutische basis. Ze begint aanstaande maandag en bouwt haar werkzaamheden rustig op naast
Jelle van der Werf in groep 3/4.
Jelle mag helaas geen gymnastiek geven in de sporthal aan groep 3/4 op de dinsdag. Op de dinsdag
geeft hij daarom een spelles in het speellokaal of gaan de kinderen buiten spelen. Na verloop van tijd
neemt Douty de gymles weer over op de dinsdag. Op de vrijdag krijgen de leerlingen gymnastiek van
Lysbeth Stroosma.
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LIO groep 1/2
Mijn naam is Lena van der Meulen en ik kom uit Sneek. Komend half jaar
mag ik stage lopen op Daltonschool De Blinker lopen. Deze stage houdt in
dat ik als leraar in opleiding (LIO) voor de klas zal staan. Vanaf het begin
van het schooljaar zal ik meelopen met groep 1/2. In de beginfase zal ik
losse lessen en dagdelen lesgeven en uiteindelijk zal ik de klas alleen
draaien onder begeleiding van Jorinde of Alie. Ik zal op de maandag,
dinsdag en woensdag aanwezig zijn. Ik heb er zin in om vanaf maandag
weer aan de slag te gaan en er een leuke en leerzame periode van te
maken voor de kinderen en mijzelf.

Kriebelcontrole
We hebben deze week gelijk weer een kriebelcontrole (luizen) gepland. Wilt u hiermee rekening houden
met de haardracht van uw kind?

Gymnastiek
We starten aanstaande dinsdag gelijk weer met gymnastiek. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben op
dinsdag en vrijdag gymnastiek. De kleuters gaan naar het speellokaal.
Graag de gymkleding aanstaande maandag of dinsdag al meenemen.

Veilig naar school & parkeren in de vakken
Voor parkeren graag in een parkeervak gaan staan. Er is altijd plek! En
volg de pijlen! Zo houden we de verkeersstromen overzichtelijk en
veilig voor iedereen.

Gezond 10-uurtje
Op De Blinker stimuleren we gezond gedrag en gezonde voeding. We vragen u daarom om uw
kind(eren) een gezond 10-uurtje mee te geven. Daarnaast mogen de kinderen ook zelf een drinkfles met
water meenemen om tussendoor te kunnen drinken
Nog een fijn weekend en tot maandag!
Met vriendelijke groeten,
Het team van De Blinker
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