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We gaan weer beginnen!
De vakantie is weer bijna voorbij. Wij zijn deze week al weer druk bezig geweest met de
voorbereidingen van het schooljaar. Wij zijn er klaar voor en zijn benieuwd naar de
voorwerpen/ foto’s e.d. die de kinderen meenemen van hun vakantie. (Kanjeropdracht!).

Kanjerweek afsluiting
Zoals elk jaar starten we komende week met de Kanjerweek. (Denk aan je tastbare
vakantieherinnering!!!) Traditiegetrouw nodigen we ook u uit voor de afsluiting van de
Kanjerweek. Dit keer op woensdag 29 augustus ‘18 om 12.00. Na de gezamenlijke afsluiting
heeft u nog de gelegenheid om in de klas te kijken naar hetgeen de kinderen gemaakt
hebben.

Gymspullen a.s. maandag
We hebben het gymrooster gemaakt. Dit betekent dat een aantal groepen a.s. maandag al
direct hun gymspullen mee mogen nemen.
Op maandag gymmen groep 5/6, 6/7 en 8.
Op dinsdag gymt groep 4/5
Op donderdag gymmen groep 4/5, 5/6, 6/7 en 8.
Voor de kinderen van de groepen 0-1-2-3 graag gymschoenen op school neerleggen. Zij
zouden elke dag in de speelzaal kunnen gymmen.

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Herhaalde oproep inschrijving informatieavond voor a.s. woensdag!!
De informatieavond op w
 oensdag 5 september ‘18 zal er deels hetzelfde uitzien als
afgelopen jaar. Ook dit jaar kunt u 2 keuze rondes bijwonen. Dit jaar is er een tussenronde
waarin iedereen deelneemt aan de bijeenkomst rondom educatief partnerschap. Een
belangrijk doel in ons jaarplan is gericht op oudercommunicatie en educatief partnerschap.
Graag horen we deze avond (ook) uw ideeën hierover.
De workshops die ook vorig jaar op het programma stonden hebben een vergelijkbare
invulling als het afgelopen jaar.
De avond start om 19.00 met een korte kennismaking in de klas met de leerkrachten. De
eerste workshopronde start vervolgens om 19.20. Rond 21.00 sluiten we de avond af.
U kunt zich inschrijven tot woensdag 22 augustus a.s. middels het inschrijfformulier in de
bijlage, de papieren versie in de hal of per mail aan info@3hoek.nl.
Kijkend naar het programma, zeker een avond om aanwezig te zijn!
De volgende onderwerpen staan op de planning:
1. Dag in groep 0/1/2 door Jeanne & Jolyne
Wat gebeurt er op een normale dag in groep 0/1/2?
2. Onderwijs in de groepen 4 t/m 7
Onderwijs in de groepen 4 t/m 7 zien er ongeveer hetzelfde uit. Er komen geleidelijk wat
nieuwe activiteiten en/ of lessen bij. Hoe ziet dat er ongeveer uit?
En hoe organiseren we dit schooljaar het onderwijs in de groepen 4/5, 5/6 en 6/7? Waar
doen we dingen groepsoverstijgend, samen en apart?
3. ICT gebruik
Kinderen werken steeds meer met ICT. Wat doen zij dan en hoe zetten wij ICT in als
hulpmiddel? ( = grotendeels hetzelfde als afgelopen schooljaar)
4. Passend onderwijs
Sommige kinderen hebben in het verleden in kleine groepjes buiten de klas extra
instructie en oefening gehad. Soms gebeurt dit nog, maar we maken ook andere keuzes.
Hoe doen we dat nu?
5. Staal, onze taal- en spellingaanpak
Hoe ziet ons taal- en spellingonderwijs eruit? ( = grotendeels hetzelfde als afgelopen
schooljaar)
6. Advisering/aanmelding voortgezet onderwijs door Daan & Suzanne
Als je de stap naar de middelbare school gaat zetten, is het wel handig dat je de weg
weet. ( = grotendeels hetzelfde als afgelopen schooljaar)
7. Jaarplan 2018-2019
Er ligt weer een nieuw jaarplan. Wat vindt u daar eigenlijk van?
8. Dag in groep 3 door Meike & Carry
Hoe ziet een dag in groep 3 er uit?
9. Veilig leren lezen
Hoe ziet het leren lezen: Veilig leren lezen er uit in groep 3?

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

10. Anti-pest aanpak
Hoe voorkomen wij pesten op de Driehoek?
11. Automatiseren rekenen
Waarom is automatiseren bij rekenen zo belangrijk? Hoe maken we dit leuk?

Data startgesprekken (wijziging)
Dinsdag 4 september
Donderdag 6 september
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september

Startgesprekken groep 8
Startgesprekken groep 4/5 & groep 6/7
Startgesprekken groepen 0/1/2, groep 3 & groep 5/6
Startgesprekken alle groepen

Inschrijven startgesprekken
Zoals vorig schooljaar al aangekondigd, zullen we de oudergesprekken door u zelf laten
plannen. Vanaf a.s. maandag zullen de inschrijflijsten (waarop de momenten staan waarop
de gesprekken gevoerd kunnen worden) ophangen in de hal op school. U kunt hierop zelf
aangeven wanneer u in gesprek wilt. Zo zullen er steeds minder keuzemogelijkheden zijn.
Indien nodig/ gewenst kunt u zelf onderling ruilen. De startgesprekken duren 15 minuten
Er zijn een aantal regels die we hierbij hanteren:
1. Ouders die 3 kinderen of meer op school hebben mogen een dag eerder inschrijven
dan alle andere ouders. Dus a.s. maandag enkel de ouders van 3 kinderen of meer.
Vanaf dinsdag alle overige ouders. (Er zijn meer plaatsen beschikbaar dan dat er
gesprekken gevoerd worden).
2. Wanneer je meer dan 1 kind hebt, zorg je dat er 15 minuten pauze tussen de
gesprekken zit. BIjv. Pietje om 15.30 tot 15.45 & Marietje om 16.00 tot 16.15.
3. Ouders die ook MDO’s hebben voorafgaand aan de startgesprekken, schrijven zich
niet meer in voor het startgesprek.
Wij realiseren ons dat het niet fijn is dat je op school moet komen inschrijven. We hopen
hiervoor snel een oplossing te vinden, dat er ook digitaal ingeschreven kan gaan worden.
Voor nu is dat helaas nog niet het geval.

Luizencontrole
De luizencontrole zal pas woensdag gebeuren. Dus kijk alsjeblieft zelf thuis al en indien nodig
behandel uw kind(eren).

Communicatie via Klasbord
Dit schooljaar gaan we Klasbord weer gebruiken als belangrijk communicatiemiddel over de
groep(en) van uw kind(eren). Klasbord is een app voor een besloten groep waarin de
leerkrachten met alle ouders in de groep kunnen communiceren. Tenminste, als ouders de
app installeren.
We gebruiken deze app voor berichten van de groep en voor (dringende) oproepen. Tevens
zullen er foto’s van de betreffende groep in gedeeld worden, indien daar toestemming voor
gegeven wordt. (Volgende week ontvangt u een formulier waarop u aan kunt geven waar u
wel en geen toestemming voor verleent).
Onze ervaring van afgelopen jaar is dat de app niet altijd bij iedereen de meldingen (die je
zelf aan moet zetten) doorgeeft helaas. Open de app dus zelf regelmatig.
Klasbord kan ook via de computer gelezen worden.

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

We verwachten zodoende dat alle ouders voor elke groep de inlogcode zal invoeren. De
leerkracht moet vervolgens accorderen dat u toegang tot de groep krijgt. De code wordt a.s.
maandag op papier meegegeven aan alle kinderen.
In geval van scheiding verwachten we van de ouder die a.s maandag de code krijgt, deze
doorgeeft aan de andere ouder.
In Klasbord kunt u van al uw kinderen de groepsberichten zien dankzij de verschillende code
per groep.

Schoolmelk
A.s maandag is er nog geen schoolmelk!! Als het goed is wordt de melk a.s. dinsdag weer
geleverd!! Aanmelden kan via de site van Campina schoolmelk.

Jaaragenda
A.s. maandag zullen we de jaaragenda weer meegeven aan uw (oudste) kind. De planning is
ook terug te vinden op onze website www.3hoek.nl

Tot maandag. We gaan er weer een heerlijk jaar van maken!

Volgende nieuwsbrief

23 augustus 2018

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

Bijlagen
Inschrijfformulier informatieavond 5 september ‘18
Op basis van de inschrijvingen maken wij een rooster. Wij hopen natuurlijk dat we iedereen
de gewenste keuzes kunnen laten bijwonen. Voor de zekerheid vragen we u een top 3 aan te
geven, waarvan u er maximaal 2 zult bijwonen. Graag uw 3 keuzes aangeven, waarbij
nummer 1 uw eerste voorkeur heeft, dan nummer 2 enz.
Wij verwachten uw inschrijving uiterlijk woensdag 22 augustus ‘18 ingeleverd bij de
leerkracht of per mail op info@3hoek.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier informatieavond 5 september ‘18
1. Naam:
2. Naam:
U kunt als koppel ook verschillende keuzes maken, dan vult u in de tweede kolom de cijfers
van de 2e naam in.
Onderwerpen informatierondes:
___

___

1. Dag in groep 0/1/2

___

___

2. Onderwijs in de groepen 4 t/m 7

___

___

3. ICT gebruik

___

___

4. Passend onderwijs

___

___

5. Staal, de nieuwe taal en spellingaanpak

___

___

6. Advisering/aanmelding voortgezet onderwijs

___

___

7. Jaarplan 2018-2019

___

___

8. Dag in groep 3

___

___

9. Veilig leren lezen

___

___

10. Anti-pestaanpak

___

___

11. Automatiseren rekenen

Ik kan het…. Ik wil het…..Ik doe het…. Zelf….. Samen met jou.

