03-09-2021
Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf
Wat fijn dat de kinderen weer op school zijn! We hopen dat jullie allemaal een mooie
zomerperiode hebben gehad met momenten van rust en ontspanning.
Samen staan we weer voor een nieuw schooljaar dat we als team begonnen zijn met
zout als metafoor voor vertrouwen, verbinding en openheid.
Dit vraagt om uitleg..
In de bijbel staat: ‘Je bent het zout der aarde’. Hieruit spreekt vertrouwen. Er staat
namelijk niet: ‘Je zou het zout der aarde kúnnen zijn’.
Vroeger werd zout gebruikt als betaalmiddel. Het zout in de buidels van de verkoper en
de koper werden met elkaar vermengd als teken van verbinding.
Daarnaast is zout zuiverend; zuiver, eerlijk, open!
Dit alles is zeer waardevol. Dit zien we ook aan het woord ‘salaris’, dat is afgeleid van het woord zout.
Zout kennen we ook als smaakmaker. Zout maakt het verschil. Wij mogen het verschil maken. Smaak
geven aan de school. Hierin schuilt een taak!
Kortom: wanneer je vanuit vertrouwen werkt en vertrouwen geeft, als je de verbinding zoekt en als je
in alle openheid een waardevolle smaakmaker wilt zijn, dan is zout de oplossing!
Gefeliciteerd!
We feliciteren Lars en zijn familie van harte met de geboorte van hun dochter en zusje Fayenne.
Heel veel geluk gewenst met elkaar!
Informatieavond
Er zal, net als vorig schooljaar, aan het begin van het schooljaar geen informatieavond op school
worden gehouden. U ontvangt binnenkort wel informatiebrieven van de verschillende groepen.
Daarnaast wordt u met behulp van filmpjes geïnformeerd over het reilen en zeilen in de klas. Als er
vragen zijn over de informatie die in de brieven vermeld staat of over de informatie uit de filmpjes,
neem dan gerust contact op met de groepsleerkracht.
Muziek
Ook dit schooljaar verzorgt Indra Kartodirdjo de muzieklessen van groep 1-2, 3-4 en 7-8. Deze lessen
worden op woensdag aangeboden. De leerlingen van groep 5-6 nemen op vrijdagochtend deel aan
het leerorkest.
Kinderboekenweek/project: 27 september t/m 14 oktober
Op maandag 27 september starten we ons Kinderboekenweek project al. De landelijke aftrap is op
woensdag 7 oktober. Het thema is: ‘Worden wat je wil’. De kinderen mogen die dag verkleed naar
school komen als bijvoorbeeld een …

Met alle kinderen van de school gaan we verschillende activiteiten doen rondom het thema. Het
belooft een feestelijke start van het project te worden.
Omdat het thema is: ‘Worden wat je wil’ en we de kinderen veel willen leren over wat verschillende
beroepen inhouden, zijn we op zoek naar ouders die in de projectweken op school iets willen vertellen
over hun beroep. Het zou leuk zijn als tenminste iedere groep een ouder op bezoek krijgt. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij Susanne: svriesendorp@vechtstreekenvenen.nl of bij José:
jbalvers@vechtstreekenvenen.nl
Startgesprekken
De startgesprekken vinden plaats op dinsdag 21 en woensdag 22 september.
Zoals het er nu uitziet, voeren we de gesprekken weer als vanouds op school.
Tijdens dit gesprek kunt u uw kind of het kind zichzelf aan de (nieuwe) leerkracht
'presenteren'.
Van de leerlingen van groep 1 t/m 3 verwachten we alleen de ouders op school.
De leerlingen van groep 4 mogen, als ze dat willen, met hun ouder(s) deelnemen aan het gesprek.
Van de leerlingen van groep 5 t/m 8 verwachten we dat ze, samen met u, aan het startgesprek
deelnemen. Zo geven we hen de gelegenheid om, ook tijdens dit gesprek, hun wensen en
verwachtingen voor komend schooljaar met ons te delen.
De aanmelding voor de gesprekken verloopt via Social Schools. De uitnodigingen worden binnenkort
door de leerkrachten verstuurd.
Schoolreis
Op donderdag 23 september a.s. is het zo ver. We gaan op schoolreis! De leerlingen
van groep 1 t/m 4 gaan naar Dierenpark Amersfoort.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 bezoeken het Archeon.
Praktische informatie:
Wat moeten de kinderen meenemen deze dag:



Lunchpakket (eten én drinken) graag in een rugzak
Iets te eten en drinken voor tussendoor
De schoolshirts worden woensdag 22 september op school uitgedeeld.

Vertrek/aankomsttijden
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht; de bus vertrekt rond 8.45 uur.
Rond 16.45 -17.00 uur zijn we weer terug op school.
Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2021-2022
Herfstvakantie
maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie
vrijdag 24 december t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie
vrijdag 25 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Paasweekend
vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie
maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaartsdag
donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag
maandag 6 juni 2022
Zomervakantie
vrijdag 8 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Vrije dagen (voor zover nu bekend)
24 september
groep 1-4 vrij
15 oktober
groep 1-4 vrij
18 november
alle leerlingen zijn vrij i.v.m. een studiedag van het team
26 november
groep 1-2 vrij
24 december
groep 1-8 vrij
21 januari
groep 1-4 vrij
04 februari
groep 1-2 vrij
25 februari
groep 1-8 vrij
16 maart
alle leerlingen zijn vrij i.v.m. een studiedag van het team
25 maart
groep 1-2 vrij
14 april
deze dag hebben we een continurooster
19 april
alle leerlingen zijn vrij i.v.m. een studiedag van het team
20 mei
groep 1-4 vrij
10 juni
groep 1-2 vrij
22 juni
alle leerlingen zijn vrij i.v.m. een studiedag van het team
01 juli
groep 1-4 vrij
08 juli
om 12.00 uur begint de zomervakantie
Ouderraad
Oproepen vanuit de Ouderraad
De ouderraad is momenteel op zoek naar versterking van ons team en we hopen hiervoor
ouders/verzorgers van kinderen te enthousiasmeren.
Wat doet de Ouderraad (OR)?
De Ouderraad organiseert diverse evenementen die de schooltijd van de kinderen onvergetelijk
maken. De meeste van deze activiteiten organiseren we in nauwe samenwerking met de leerkrachten
van school. U kunt hierbij denken aan: Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasbrunch, eindejaarsfeest,
schoolreisje en de schoolfotograaf. Maar ook (in tijden dat er geen Corona maatregelen zijn) het ijsje
bij de sportdag, de avondvierdaagse, koffie/thee op de eerste schooldag en op de eerste dag na de
Kerstvakantie en tijdens ouderavonden worden geregeld door de OR.
Wie zit er in de OR?
In de Ouderraad zitten de ouders/verzorgers met kinderen op ’t Podium. We willen als OR alle
kinderen vertegenwoordigen en een goede afspiegeling zijn van de ouders/verzorgers die kinderen in
diverse groepen hebben. Ook om de continuïteit te waarborgen, zijn we op zoek naar nieuwe
enthousiaste ouders.
Aletta van Ommeren – voorzitter
Joyce van Dijk – penningmeester
Marieke van Oordt – secretaris
Suzanne Eveleens
Karin Nieuwenhuizen
Marleen Jansen
Domien Reinders
Tamara Vork
Sabrine Klarenbeek
Wat doe je al OR-lid en hoeveel tijd kost het?
Alle activiteiten organiseren we in commissies. U geeft zelf aan hoeveel tijd u in de OR kunt steken en
afhankelijk daarvan kiest u een paar activiteiten die u aanspreken en die bereidt u voor samen met
andere OR-leden. Op de dag van de activiteit helpen alle OR-leden die kunnen. Eén keer per 6 weken
vergaderen we van 20:00 ca. 21:30 uur (online tijdens de Corona maatregelen).
Uitnodiging
Is uw interesse gewekt om lid te worden van de OR of heeft u gewoon wat vragen? Spreek één van
ons gerust aan.
Een bericht sturen naar de ouderraad mail kan natuurlijk ook:
or.podiumloenen@vechtstreekenvenen.nl

Trakteren
Als een kind jarig is, maken we daar op school ook een feestje van!
In overleg met de leerkracht mag er getrakteerd worden. Dat doen we alleen in de eigen klas. We
juichen gezonde traktaties van harte toe!
Jarigen
augustus
08 augustus
11 augustus
12 augustus
18 augustus

Saar
Mats
Diede
Jonathan
Tygo
Teun

groep 8
groep 3
groep 2
groep 2
groep 4
groep 1

september
01 september Jah’Noah
04 september Florian
Julian
08 september Seth
13 september Marin
20 september Stein
28 september Beau
Noah
Anna
Luka

groep 1
groep 4
groep 6
groep 7
groep 6
groep 8
groep 2
groep 2
groep 6
groep 1

31 augustus

Allemaal van harte gefeliciteerd! We hopen dat de kinderen die in de vakantie jarig geweest zijn, een
feestelijke dag hebben gehad. We wensen de andere kinderen alvast een fijne verjaardag toe!
Agenda
september
donderdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
maandag
oktober
donderdag
vrijdag
maandag
maandag

09
13
21
22
23
24
27

Zappsport de Battle – groep 7-8
gastlessen Lilianefonds
startgesprekken
startgesprekken
schoolreis – alle groepen
vrije dag groep 1 t/m 4
start project Kinderboekenweek

14
15
18 t/m 22
25

afsluiting project Kinderboekenweek
vrije dag groep 1 t/m 4
herfstvakantie
start ‘kunstwerk in de klas’ – groep 1-2

Tot slot
Een nieuw schooljaar; een nieuw avontuur.
Allemaal veel plezier gewenst!
Mede namens het team,
Petra Eindhoven

