Belangrijke data
Maandag 19 augustus
Maandag 26 augustus
Woensdag 28 augustus
Zondag 1 september
3-5 september
Woensdag 11 september

Start schooljaar
Studiedag, kinderen de hele dag vrij!!!
12.00 uur afsluiting kanjerweek
Anne jarig
Startgesprekken
Informatieavond

We gaan weer beginnen!
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 gaan de
komende week beginnen met de Kanjerweek om er met elkaar een mooie start van te
maken!

Afsluiting kanjerweek
Zoals elk jaar starten we komende week met de Kanjerweek. Traditiegetrouw nodigen we
ook u uit voor de afsluiting van de Kanjerweek. Dit keer op woensdag 28 augustus ‘19 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 en donderdag gymmen groep 4,
5/6, 6/7 en 7/8. Voor de kinderen van de groepen 0-1-2-3 graag gymschoenen op school
neerleggen. Zij zouden elke dag in de speelzaal kunnen gymmen.

Vrije (mid)dagen/studiedagen schooljaar 2019-2020
maandag
26 augustus 2019
woensdag
2 oktober 2019
vrijdag
6 december 2019
vrijdagmiddag 20 december 2019 (vrije middag)
maandag
10 februari 2020
vrijdagmiddag 21 februari 2020 (vrije middag)
vrijdag
10 april 2020 (goede vrijdag)
dinsdag
14 april 2020
woensdag
20 mei 2020
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vrijdag

10 juli 2020

De groepen 1-2 zijn alle even weken vrij.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
herfstvakantie

14/10/19

18/10/19

kerstvakantie

23/12/19

3/1/20

Voorjaars(carnavals)vakantie

24/02/20

28/2/20

Pasen (2e paasdag)

13/04/20

13/04/20

Meivakantie

27/04/20

8/05/20

Hemelvaart

21/05/20

22/05/20

1/06/20

1/06/20

13/07/20

21/08/20

Pinksteren (2e pinksterdag)
Zomervakantie

Data startgesprekken
Groep 1/2 Jeanne dinsdag 3 en woensdag 4 september
Groep 1/2 Jolyne dinsdag 3 en woensdag 4 september
Groep 3 Carry en Meike woensdag 4 en donderdag 5 september
Groep 4 Kim en Diana woensdagmiddag 4 en donderdag 5 september
Groep 5/6 Daniël en Lucas woensdag 4 en donderdag 5 september
Groep 6/7 Anne en Jacobine woensdag 4 en donderdag 5 september
Groep 7/8 Suzanne, Daan en Noël dinsdag 3 en woensdag 4 september

Inschrijven startgesprekken
De bedoeling van de startgesprekken is vooral de kinderen beter leren kennen. Bij reguliere
oudergesprekken krijgen de ouders informatie van de leerkracht, bij deze startgesprekken
krijgen de leerkrachten dus vooral informatie van de ouders en het kind.
De startgesprekken kunt u zelf inplannen. Vanaf a.s. dinsdag zullen de inschrijflijsten
(waarop de momenten staan waarop de gesprekken gevoerd kunnen worden) opgehangen
worden 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. dinsdag enkel de ouders van 3 of meer kinderen. En 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.
Het is gewenst dat de kinderen meekomen naar de gesprekken.
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Inschrijven informatieavond
De informatieavond op w
 oensdag 11 september ‘19 z al er deels hetzelfde uitzien als
afgelopen jaar. Ook dit jaar kunt u 2 keuze rondes bijwonen.
De avond start om 19.00 uur met een korte kennismaking in de klas met de leerkrachten. De
eerste workshopronde start vervolgens om 19.20 uur tot 19.40 uur en de tweede om 19.50
tot 20.10 uur. Na de tweede workshop ronden we de informatieavond af.
Kijkend naar het programma, zeker een avond om aanwezig te zijn!
Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een inschrijfformulier. Deze graag inleveren uiterlijk 30
augustus.
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? En hoe zetten wij ‘het Kan’ in?
2. Onderwijs in de groepen 4 t/m 8 door Diana & Anne
Onderwijs in de groepen 4 t/m 8 zien er ongeveer hetzelfde uit. Er komen geleidelijk wat
nieuwe activiteiten en/ of lessen bij. Hoe ziet dat er ongeveer uit?
3. Pluspunt, onze rekenaanpak door Carry & Kim
Hoe gaan wij onze nieuwe rekenmethode inzetten? En hoe ziet deze eruit?
4. Passend onderwijs door Jolyne & Jeanne
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. 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)
6. Dag in groep 3 door Meike & Carry
Hoe ziet een dag in groep 3 er uit? En hoe zetten wij het Kan in?
7. Anti-pest aanpak door Daniël & Jacobine
Hoe voorkomen wij pesten op de Driehoek?

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.

Tot maandag! We gaan er weer een geweldig jaar van maken!
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Bijlagen
Inschrijfformulier informatieavond 11 september ‘19
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 vrijdag 30 augustus ‘19 ingeleverd bij de leerkracht
of per mail op info@3hoek.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier informatieavond 11 september ‘19
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 8

___

___

3. Passend onderwijs

___

___

4. Pluspunt, onze rekenaanpak

___

___

5. Advisering/aanmelding voortgezet onderwijs

___

___

6. Dag in groep 3

___

___

7. Anti-pestaanpak
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