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Goed gestart!

Alweer twee weken zijn we onderweg. En alle groepen zijn goed gestart.

Alle kinderen en leerkrachten zijn druk bezig met elkaar leren kennen en afspraken te maken

voor binnen de klassen zodat iedereen fijn kan werken.

En het weer heeft ook meegezeten. Niet te warm en niet te koud.

Voor de komende tijd staat het kamp voor groep 8 voor de deur, gaan

we startgesprekken voeren met u allen en zijn we al in voorbereiding op

de kinderboekenweek.

Ook treffen we het nog dat er geen positief geteste mensen zijn op

school.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we elkaar blijven vinden en

daarmee de kernwaarden uit blijven dragen!

Oudervertelgesprek wordt startgesprek !

Afgelopen jaren voerden de leerkrachten en ouders met elkaar aan het begin van het schooljaar

een oudervertelgesprek. Vorig schooljaar zijn hier voor het eerst ook de kinderen voor

uitgenodigd, dit is ons erg goed bevallen. Daarom hebben we afgelopen maanden hard

nagedacht hoe we hier een goed vervolg aan kunnen geven. We lichten graag toe waarom we

afstappen van het oudervertelgesprek en vanaf nu startgesprekken willen gaan voeren en hoe we

dit precies gaan vormgeven.

Op De Mare staan de kernwaarden veiligheid, plezier, eigenaarschap, samenwerken,

(h)erkenning en ontwikkeling hoog in het vaandel. Het is van groot belang dat de kinderen zich

de vaardigheden die passen bij deze kernwaarden eigen maken, daarvoor is een samenwerking

tussen ouders/verzorgers, het kind én de leerkracht echt nodig. Dat is de reden dat we alle

kinderen van groep 1 t/m 8 willen betrekken en, passend bij hun eigen ontwikkeling, bewust

willen maken van hun ontwikkeling.

Een van de dingen die samenwerking, eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid m.b.t.

de ontwikkeling van het kind versterkt, kan het startgesprek zijn, waarbij ouders/verzorgers,

het kind en de leerkracht met elkaar spreken. Tijdens het startgesprek wordt stilgestaan bij de

volgende vragen/zaken/dingen:



De vragen in het schema hierboven zijn:

Kind: Wat wil je op school leren?

Is er iets belangrijks dat ik

van je moet weten?

Ouder: Wat verwacht u dat uw kind

gaat leren?

Wat vindt u belangrijk dat ik

over uw kind weet?

Leerkracht: Belangrijke speerpunten van

het schooljaar.

Verwachtingen over

samenwerking tussen kind,

ouder en leerkracht.

Binnenkort ontvangt u van de leerkracht via Parro een uitnodiging voor het startgesprek. Deze

zullen tussen 27 september tot 8 oktober plaatsvinden. Voor alle duidelijkheid, we verwachten

dan dat u samen met uw kind naar school komt. De leerkrachten zullen in de groep aandacht

besteden aan de startgesprekken en de kinderen hierop voorbereiden.

Een verslag van het gesprek komt, zoals u gewend bent, in het ouderportaal en zal ook een plek

krijgen in het portfolio van de kinderen.

Wij kijken uit naar de startgesprekken en hopen op mooie en waardevolle gesprekken.



Wel/niet naar school bij klachten?

De beslisboom die helpt te bepalen of een kind bij corona gerelateerde klachten wel/niet naar

school mag komen, heeft een update gekregen. Onderaan de nieuwsbrief vindt u deze

vernieuwde versie.

Belangrijke data:

Woensdag 15 sept Jaarmarkt alle kinderen zijn dan vrij

Vrijdag 17 sept Intekenen startgesprekken via Parro voor ouders met

meerdere kinderen op De Mare

Maandag 20 sept Intekenen startgesprekken via Parro voor alle ouders

Woensdag t/m vrijdag 22-24 sept. Groepen 8 gaan op kamp

Maandag en dinsdag 27 en 28 sept. Verkeerslessen Schelfhorst

27 sept-7 okt. Startgesprekken

Donderdag 30 sept. Schoolfotograaf

Aanbod activiteit buiten school




