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Corona
Sinds vorige week hebben we de locaties rond de school
veranderd om te brengen en/of te halen. Dit werkt goed,
wat fijn dat iedereen probeert om dit zo soepel mogelijk te
laten verlopen! Er zijn nog een paar kleine
aandachtspuntjes.
- Wilt u de oppas, opa/oma enz. ook op de hoogte
brengen van de maatregelen die we hebben
moeten treffen m.b.t. brengen en halen en dat ze
niet op het plein en in de school mogen komen?
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het zo
veilig mogelijk is voor iedereen.
- Wilt u in de vakken parkeren als u uw kind komt
halen uit groep 3,4 of 5? Doordat er auto’s op en
langs de weg stonden ontstonden er gevaarlijke
en lastige situaties. Als u staat te wachten, dan
kan dit op de stoep.
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Startgesprekken
Beste ouders
In week 37 en week 38 vinden de startgesprekken plaats
op school. Wij willen u daar samen met uw kind voor
uitnodigen. Vanaf vrijdag 28 augustus t/m woensdag 2
september (18.00 uur) kunt u zich via Parro inschrijven.
Doel van het gesprek is: kennis maken met elkaar en
informatie uitwisselen, opdat uw zoon of dochter met
plezier naar school gaat en zich zo optimaal mogelijk kan
ontwikkelen. Het is vooral de bedoeling dat ouders komen
vertellen en onderstaande vragen kunnen u helpen om
het gesprek voor te bereiden;

Even voorstellen
Mijn naam is Marian Bisschop en sinds dit schooljaar ben
ik werkzaam op IKC Harm Smeenge als intern begeleider
voor de kleuters en de peuters.
Als intern begeleider ben ik veel in de groepen te vinden
om samen met de leerkracht te kijken wat de kinderen
nodig hebben om tot bloei te komen. We kijken samen
naar de spelontwikkeling, de motoriek, het samenwerken
en natuurlijk ook al een
beetje naar de cognitieve
ontwikkeling. Soms schuif ik
aan bij oudergesprekken om
mee te praten en denken
over de ontwikkeling van uw
kind. Op maandag ben ik in
Beilen aanwezig en kunt u
me ’s ochtends treffen of het
schoolplein van groep 1 en 2. Op dinsdag en donderdag
werk ik op IKC Prinses Margriet in Beilen.
In mijn vrije tijd houd ik van tennis, hardlopen, zwemmen,
reizen, lezen en ben ik moeder van 2 dochters.
Ik kijk uit naar een fijn en leerzaam schooljaar met de
kinderen en naar de samenwerking met u als ouders.














Zijn er bijzonderheden over uw kind die wij als
school moeten weten?
Zijn er bijzonderheden over uw gezin of uzelf die
wij als school moeten weten?
Wat heeft uw kind van mij nodig?
Hoe onderhoudt u het liefst contact met school?
Kent u de andere kinderen van de groep?
Kent u de andere ouders van de groep?
Welke activiteiten op school vindt u met name
belangrijk?
Zou de school u ergens mee kunnen helpen?
Zou u iets voor een andere ouder kunnen of willen
betekenen?
Waar moet de school vooral mee doorgaan?
Waar moet de school vooral mee stoppen?
Waar moet de school vooral mee starten?

thuis, om het aantal bezoekers in de school te beperken.
Houd 1,5 meter afstand tot andere ouders en tot de
leerkracht.
Als u te vroeg aanwezig bent, wacht even buiten om te
veel mensen in de school te voorkomen
Schoolfotograaf
Donderdag 3 september komt de schoolfotograaf. Na
schooltijd is er tijd om broertjes/zusjes foto’s te maken met
de kinderen die nog niet of niet meer bij ons op school
zitten. Graag weten we van te voren om hoeveel kinderen
het gaat, zodat we een planning kunnen maken.
Wilt u uiterlijk dinsdag 1 september aan juf Sjoukje
doorgeven wanneer u hier gebruik van wilt maken. U
ontvangt dan woensdag 2 september via Parro bericht
wanneer we u verwachten.

Weer naar school
Informatie en tips van ANWB-Streetwise om o.a. veilig
naar school te fietsen

https://www.anwb.nl/kind-en-verkeersveiligheid.pdf

En dan nog even dit:
Hebt u klachten (Check hiervoor het bijgevoegde bestand
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