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Een nieuwe start

Belangrijke data
 Maandag 5 september









Inloopochtend groep 1 t/m 8
Dinsdag 6 september
Ontruimingsoefening
Ouderavond: 19:30—21:00
Maandag 12 september
Schooltandarts
Dinsdag 13 september
Schooltandarts
Vrijdag 16 september
Schoolreis groep 1 t/m 5
Donderdag 22 september
Studiedag, alle leerlingen vrij
Vrijdag 23 september
Studiedag, alle leerlingen vrij
Dinsdag 13 september
Ouderavond Kanjertraining
19:30-21:30
Vrijdag 30 september
Nieuwsbrief oktober
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Het schooljaar is al weer 2 weken
oud. Dat is 10 schooldagen, 52 klokuren en maar liefst 5% van het hele
schooljaar!
We zijn het schooljaar met nieuwe
afspraken gestart. Zo loopt elke
groep in de rij door de school. Dat
zorgt voor rust en veiligheid. Er is op
deze manier altijd toezicht.
Een ander voordeel hiervan is dat er
na 14:30 of 12:30 uur een ontmoetingsmoment kan zijn tussen de leerkracht en de ouders. De leerkrachten lopen namelijk mee tot de deur/
het plein.

Nieuwe leerlingen
Ook dit schooljaar is een aantal
nieuwe leerlingen bij ons gestart,
van groep 1 t/m groep 8.

Van veel (nieuwe) kinderen en ouders horen we dat de start goed
geweest is.
We wensen alle (nieuwe) kinderen
een heel prettig en leerzaam schooljaar toe!

Ook hebben we afgesproken dat we
weer wat beter letten op rustig lopen in de gang.
Het stappenplan gedrag is met een
bericht in MijnSchoolInfo naar alle
ouders gestuurd. Mocht u het gemist hebben, dan kunt u terecht bij
de directie.
Van kinderen kregen we te horen
dat ze thuis het plan met hun ouders
besproken hadden. Dat waarderen
we zeer.
We mogen overigens spreken van
een rustige start.

In oktober evalueren we de nieuwe
afspraken binnen de school.

Onderzoek:
Wat werkt tegen
pesten?
Dit schooljaar doen we mee met
een onderzoek ‘wat werkt tegen
pesten?’.
Hiermee willen we meten welke
invloed de Kanjertraining heeft op
onze school.
Ouders van deelnemende groepen
hebben reeds bericht gekregen
over het onderzoek.
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Op tijd

Wat fijn om te zien dat er zo veel ouders en kinderen zijn die het ook belangrijk vinden om op tijd te zijn.
Om 08:20 uur gaat de eerste bel en dan verwachten we dat de kinderen in de groep
zijn. De les kan dan gelijk starten.
We vragen ouders van de kleutergroepen om na de bel van 08:30 uur de school meteen te verlaten. Hartelijk dank.

Inschrijven

Heeft u kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar? Dan is het tijd om uw kind in te
schrijven op de basisschool. Is uw kind nog jonger? Ook dan bent u van harte welkom
om bij ons in te komen schrijven en uw kind te verzekeren van een plaats.
Mocht een kind tussentijds overstappen van een andere school, dan hebben we beperkt plaats in sommige groepen. Er vindt dan overigens altijd overleg plaats tussen
beide scholen.

Schoolgids
Juiste
contactgegevens

Nieuwe
baan

Dit schooljaar hebben we er voor gekozen om de schoolgids weer op papier uit te
delen. Deze week heeft elk gezin een schoolgids op papier kunnen ontvangen. We
hebben deze meegegeven aan het oudste kind uit elk gezin. Mocht u de gids niet gekregen hebben, dan kunt u dat aangeven bij de administratie. Daar kunt u een nieuwe krijgen.
Het gebeurt soms dat we contact proberen te leggen met een ouder of verzorger en
dat het telefoonnummer of de e-mail niet meer klopt. In geval van nood zou dit nare
gevolgen kunnen hebben.
Als u een nieuw telefoonnummer krijgt of een andere e-mail gebruikt, wilt u de
school dan inlichten? Deze verandering kunt u niet via Mijn School Info doorgeven,
maar dient u, liefst schriftelijk, bij de administratie in te (laten) leveren.
Hartelijk dank daarvoor.

Mw. Tanya Schaap heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat on s per 1 oktober
verlaten. We zijn druk op zoek naar een vervanger. We danken Tanya via deze weg
alvast voor haar inzet al die jaren en wensen haar veel plezier met haar nieuwe werk.
Ook dit schooljaar willen we u vragen om het schoolfonds te betalen. U krijgt daarvoor een factuur. Voor € 35,- wordt het schooljaar van uw kind steeds leuker!

Schoolfonds
Jeugdtegoed

Het iban-nummer is: NL98 INGB 0663 3929 93
De Gemeente Rotterdam biedt het Jeugd-tegoed voor schoolgaande kinderen van
ouders met een beperkt budget aan. Dit tegoed van €250,- per kind wordt automatisch gestort op de Rotterdampas van het kind. Het Jeugd-tegoed is bedoeld voor
sportspullen, schoolspullen en het openbaar vervoer.
Op de site http://www.rotterdam.nl/jeugdtegoed kunt u hierover meer informatie
vinden.

Ook dit schooljaar streven we er naar om op dinsdag en donderdag fruit en/of
groente te eten als tussendoortje. Dit betekent dat alle kinderen dan ( in de kleine pauze) een stuk ‘eetklaar’ groente of fruit eten. Dat fruit nemen zij mee van
thuis. Denk aan: stukjes appel, banaan, wat kleine tomaatjes, een stuk komkommer etc.

Gezond
eten op
school

Even
voorstellen

uitnodiging
onderwijsparade

Het tussendoortje is geen vervanging van het ontbijt. Geef daarom niet te veel
mee.
Mochten er bij uw kind bijzonderheden zijn met eten, neemt u dan contact op
met de leerkracht. Hij of zij kan er dan rekening houden.

Wellicht heeft u mij al op het plein gezien of in de
school zien rondlopen. Met een aantal van u heb ik ook
al kennis gemaakt. Via deze weg wil ik mij (nogmaals)
aan u voorstellen.
Mijn naam is Manon Groenendijk-Drenthe. Samen met
mijn man en zoontje woon ik in Hendrik-Ido-Ambacht.
Op dit moment geef ik op maandag t/m woensdag aan
groep 5a les en tot aan de herfstvakantie zal ik op donderdag en vrijdag ook aan groep 4a lesgeven. Ik hoop
er, samen met de kinderen een leuk en leerzaam
schooljaar van te kunnen maken.

Als bijlage bij deze nieuwebrief vindt u een uitnodiging voor de onderwijsparade
voor ouders en verzorgers.
De onderwijsparade is voor alle ouders van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.
De onderwijsparade begint op woensdag 5 oktober om 9.00 uur met een inloop
en het programma duurt tot 11.30 uur.
Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden tot en met 30 september via internet: www.onderwijsparade.nl .
Aanspreekpunt alle schoolzaken:

Robert Liefhebber (locatieleider)
ma, di, wo en do

Aanspreekpunt zorg:
Anja van der Zee (intern begeleider)
ma, di en do

Algiersstraat 6
3067MZ Rotterdam
0104552883

Meerscholendirecteur:

administratie@cornelishaakschool.nl
www.cornelishaakschool.nl

Sjaak Ligthart

NL98 INGB 0663 3929 93

Spelen, leren, groeien....samen

www.cornelishaak
school.nl

