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Schoolzwemmen
Afgelopen dinsdag was het dan eindelijk zover: De start van het schoolzwemmen! Met 55
enthousiaste leerlingen zijn we naar het Leeghwaterbad gegaan. Daar werden we
opgevangen in de grote hal door alle
medewerkers van het Leeghwaterbad. Na een
korte introductie van de zweminstructeurs werd
de groep opgedeeld in 5 niveau’s. In het water
gingen ze meteen aan de slag. De tijd vloog
voorbij en voor we er erg in hadden was het
alweer tijd om terug naar school te gaan. Deze
eerste keer was een succes en we hebben zin in
volgende week als het echte programma gaat
beginnen!

Jaarkalender
Bij de vorige nieuwsbrief heeft u een jaaroverzicht ontvangen. In dit jaaroverzicht ontbraken
nog de volgende data:
20 september 19.30 Voorlichting Voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 8
De maandsluitingen waren ook nog niet opgenomen in het jaaroverzicht, deze zijn op de
volgende momenten (het aangepaste jaaroverzicht kunt u vinden op onze website):
Vrijdag 14 oktober door groep 6/7
Vrijdag 25 november door groep 7/8
Vrijdag 17 februari door groep 4
Donderdag 13 april door groep 5
Vrijdag 24 mei door groep 3
Bij de maandsluitingen treden de leerlingen van één groep op voor de andere groepen. Als
uw kind optreedt, bent u van harte welkom om te komen kijken. U wordt wel vóór aanvang van de
voorstelling verwacht en we gaan er van uit dat u tot het einde van de voorstelling blijft. Wij vragen u
uw telefoon tijdens de voorstelling uit te zetten.
Leerlingen van groep 1 en 2 hebben hun eigen thema afsluitingen. Deze zijn alleen met de eigen
groep en ouders van de kinderen uit groep 1 en 2. U wordt hiervan op de hoogte gebracht door de
groepsleerkracht van uw kind.

Gymrooster
In de vorige nieuwsbrief heb ik u ook het gymrooster gegeven. Ook in dit rooster is iets
gewijzigd. Onze school had namelijk vanuit de gemeente gymuren toegekend gekregen op
dinsdag van 12.30 uur tot 15.00 uur. In verband met het continurooster konden wij dan geen
gebruik maken van de tijd 14.00-15.00 uur. Vandaar dat in het vorige gymrooster de
groepen 3,4 en 5 samen stonden op de tijd 12.30 – 13.15 en de groepen 6/7 en 7/8 samen
op de tijd 13.15 – 14.00. Bij mooi weer is dat geen probleem, omdat er dan een groep buiten
gaat sporten. Bij regen of koud weer zijn er dan ruim 50 leerlingen in de gymzaal. Dat is een
onveilige situatie. Vandaar dat wij hebben gebeld met de gemeente voor een oplossingen.
Helaas konden wij geen extra tijd op dinsdag krijgen maar wel op maandagmiddag van
12.30 – 14.00. Wij zijn hier heel blij mee, maar moeten daarom wel het gymrooster
aanpassen.
Op maandag zullen de groepen 6/7 (12.30 – 13.15) en 7/8 (13.15 – 14.00) gymmen. De
laatste groep mag vanuit de gymzaal zelfstandig naar huis toe gaan.
Op dinsdag gymmen de groepen 3/4 (12.30 – 13.15) en 5 (13.15 – 14.00). Groep 5 zal onder
begeleiding van de leerkracht naar school toe lopen.
Het gymrooster op vrijdag blijft ongewijzigd.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen
De volgende nieuwsbrief zullen wij alleen nog digitaal verstrekken. Heeft u zich nog niet
aangemeld voor de nieuwsbrief, doorloop dan de volgende stappen:
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Ga naar www.hetcarrousel.nl
Ga naar het tabblad “actueel, -> inschrijven nieuwsbrief”
Vul uw gegevens in en klik op “Inschrijven”
U krijgt een bevestigingsmail. In deze mail hoeft u alleen nog de inschrijving te
bevestigen.

Heeft u geen emailadres, dan kunt u in het jaarrooster zien wanneer een nieuwsbrief
verschijnt. Deze nieuwsbrief kunt u dan ook op onze website vinden onder tabblad
“actueel -> nieuwsbrieven”. Ook in de groep van uw kind hangt altijd de laatste nieuwsbrief
op de deur.

Controle telefoonnummers
Gedurende een schooljaar veranderen veel telefoonnummers van ouders of noodnummers.
Dit wordt niet altijd aan school doorgegeven. Wij vragen u dan ook het bijgeleverde
formulier in te vullen en aan de leerkracht terug te geven. Op die manier hebben wij weer
alle recente nummers en kunnen wij u in een noodsituatie snel bereiken.

Duidelijkheid broodje en pauzehap
Het continu rooster begint langzaam te wennen en het eten van de pauze hap en het
lunchbroodje wordt hierin een routine. Helaas merkten we in de afgelopen 2 weken dat
sommige kinderen snoep, koek (bijv. Oreo koek, Prince koeken of cakejes) of candybars mee
naar school krijgen bij hun broodje of als koekje bij de pauzehap. Dit is echter niet de

bedoeling. Naast het feit dat wij gezonde voeding stimuleren, is het ook niet eerlijk ten
opzichte van medeleerlingen. Uw kind zal dan ook het snoepje, koekje of de candybar mee
naar huis terug krijgen.
Een rijstwafel, sultana, liga, mueslireep of onbijtkoek mag u wel extra meegeven aan uw kind
bij het broodje eten.

Aanbod van de muziekschool voor de leerlingen van groep 6
Het afgelopen jaar heeft uw kind in groep 5 onder schooltijd les op een instrument gehad.
We hopen dat veel kinderen daar veel plezier hebben beleefd. De gemeente vindt het heel
belangrijk dat kinderen op school muziek maken en leren samen te spelen. Daarom worden
deze lessen door de gemeente gesubsidieerd.
En hoe nu verder? Voor alle kinderen die instrumentale lessen onder schooltijd hebben
gehad (in het afgelopen schooljaar, of daarvoor) biedt Muziekschool Waterland in het
nieuwe schooljaar 2016 - 2017 speciale vervolglessen aan. De lessen worden na schooltijd
gegeven op de eigen school, of op een school in de buurt. Deze lessen kunnen wij aanbieden
dank zij een extra gemeentesubsidie voor vervolglessen. Van de ouders vragen we een eigen
bijdrage van € 50 voor 15 lessen. Voor het gebruik van een leeninstrument gedurende de
cursus betaalt u € 10. U kunt via het inschrijfformulier aangeven dat uw kind een instrument
leent.
Uw kind aanmelden doet u via de website van Muziekschool Waterland, onder de
tab Basisonderwijs / na schooltijd. Daar kiest u instrument, dag en leslocatie die u
wenst. Kinderen die zijn aangemeld, krijgen bij de eerste les meteen een instrument
uitgereikt om mee naar huis te nemen. Voor kinderen die nog twijfelen wordt u verzocht
deze toch in te schrijven , zodat er voldoende instrumenten aanwezig zijn in de eerste les.
Na de eerste les kunt u eventueel doorgeven dat uw kind niet verder gaat. Er worden dan
geen kosten in rekening gebracht.
De lessen starten in de week van maandag 12 september.

Voor alle kinderen die maandag 12 sept. verlof gekregen hebben,
een heel fijn offerfeest!

