26 augustus 2019

26 augustus
2 september
3 september
5 september

Deze week luizencontrole
OV overleg
Informatieavond groep 1 t/m 4
Informatieavond groep 5 t/m 8

26 augustus
27 augustus
27 augustus
27 augustus
28 augustus
29 augustus
30 augustus
1 september

Britt Rienks (10)
Ben van der Bijl (5)
Marisa Goorden (10)
Emma Rijnbout (11)
Mia Buring (8)
Sam Rompa (5)
Guusje van der Veken (9)
Nikki van den Berg (9)

INOS gaat voor een rookvrije generatie
INOS onderschrijft de initiatieven van ‘De Rookvrije generatie’. Kinderen hebben het recht om
rookvrij op te groeien. Wij vinden het zo belangrijk dat onze kinderen rookvrij en gezond leren,
opgroeien en spelen dat wij deze week onze eigen campagne zijn gestart met de slogan: ‘INOS gaat
voor een rookvrije generatie. Doet u mee?’
In de vakantie zijn bij de ingang van alle scholen borden geplaatst waarop staat aangegeven dat de
school en het schoolplein rookvrij zijn. Dat is eigenlijk niet nieuw: op de schoolterreinen mocht al
niet gerookt worden. INOS gaat nu een stapje verder: niet roken op het schoolterrein of in het
zicht van het schoolterrein. Dat betekent voor een medewerker als je toch een sigaretje wilt
opsteken, je even een wandelingetje moet gaan maken. Voor ouders betekent het dat we ze
vragen om de sigaretten thuis te laten.
Informatieavonden.
Dinsdag 3 september 19:15-22:00 groep 1-4
Donderdag 5 september 19:15-22:00 groep 5-8
Wat kunt u verwachten?
We starten de informatieavond met een inloop met koffie/thee in de speelzaal. Kijk hieronder
alvast welke workshops u zou willen volgen. Bij de inloop in de speelzaal kunt u de juiste kleur
kaartjes pakken voor de betreffende workshops. U kunt bij de start van de workshops naar het
lokaal gaan met uw koffie of thee (we proberen de toestroom enigszins te reguleren door een
maximumaantal van 25 bezoekers per workshop in te stellen). Na twee workshoprondes volgt de
kennismaking met de leerkracht van uw kind, waarna we de avond gezamenlijk afsluiten met een
toost op het nieuwe schooljaar (afhankelijk van het weer zullen we op het dak of in de speelzaal
toosten).

Dinsdag 3 september 2019 (gr. 1-4)
KIJK!
Kleuteronderwijs

WIE VERZORGT DE
WORKSHOP?
Heleen, Anouk en
Jasmijn
Marleen, Carla en
Marlotte

Kleurcode

Lokaal
Lokaal 1/2 E
Lokaal 1/2A

Onderzoekend en ontwerpen leren

Kary, José en Majorie

Lokaal 1/2 C

LVS/ Ouderportal

Danique en Bienne

Lokaal 8B

Groene Speelplaats en label natuur en
milieu

Antoinet

Het werken in groep 3

Birgit en Liesbet

leesmethode Letterklankstad
(verplicht voor ouders groep 3)

Anne en Dymph

Snappet (vanaf groep 4)

Lianne en Jolanda

Lokaal 6A

Rapportfolio

Desiree, Ingeborg en
Mirjam

Lokaal 6B

Donderdag 5 september 2019 (gr. 5-8)

WIE VERZORGT DE
WORKSHOP?

Natuur en Taal

Isabelle en Moniek

Lokaal 5B

Snappet

Miranda en Daniël

Lokaal 6A

Mediawijsheid/Programmeren

Jeannette en Liesbeth

Lokaal 7A

Groene Speelplaats en label natuur en
milieu

Antoinet

Van de basisschool naar het voortgezet

Wendy en Joost

Lokaal 8B

Rapportfolio

Desiree en Denise

Lokaal 8a

Lokaal 8A
Lokaal 5B
Lokaal 5A

Lokaal 6B

N.B. Beide avonden hebben plaats op het hoofdgebouw aan het Pastoor Pottersplein.

Loop even langs bij de stand van de oudervereniging!
Tijdens deze avond zal ook de oudervereniging aanwezig zijn. Zij laten in de speelzaal zien welke
activiteiten er gaan plaatshebben dit schooljaar. In vrijwel elke commissie van de ouderraad
zoeken we nog leden. Komt u de ouderraad versterken?
Hoe ziet de indeling van de avond eruit?
19.15 uur: inloop met koffie/thee in de speelzaal / inschrijven bij de OV
19.30 uur: informatieronde 1 (25 minuten)
20.00 uur: informatieronde 2 (25 minuten)
20.30 uur: kennismaken met ouders en leerkracht in de eigen groep van uw kind(eren).
21.00 uur: afsluiting met een toost op het nieuwe schooljaar / inschrijven bij de OV
In de bijlage bij deze Weekinfo kunt u alvast de inhoud van de workshops bekijken.

Kennismakingsgesprekken voor de ouders van de groepen 3 t/m 8 en de leerlingen van groep 6,
7 en 8.
De kennismakingsgesprekken staan gepland in de week van 16 t/m 20 september. Deze
gesprekken zijn bedoeld om persoonlijk kennis te maken met de leerkracht(en). Voor de groepen
6, 7 en 8 gaan we ervan uit dat de leerlingen meekomen. Voorafgaand aan deze gesprekken wordt
er van u gevraagd of u samen met uw kind een vragenlijst wilt invullen. Deze ontvangen we graag
voor 13 september retour. Dan kunnen de leerkrachten zich beter voorbereiden op de gesprekken.
Aanstaande vrijdag worden deze formulieren aan de leerlingen meegegeven.
Graag inleveren voor 13 september.
Vanaf maandag 2 september (18.00 uur) tot en met 13 september kunt u zich inschrijven voor de
kennismakingsgesprekken die in de week van 16 september plaatsvinden via onderstaande link:
Inschrijven kennismakingsgesprekken 2019

Groepen 3 leesonderwijs
Volgende week zullen de groepen 3 voor het lezen starten met het groepsoverstijgend werken. U
ontvangt deze week een brief waarin staat in welke groep uw kind is ingedeeld.
AVG – Toestemming foto-, filmmateriaal
Naar aanleiding van de nieuwe wet op de privacy hebben wij vorig jaar bij alle ouders/verzorgers
geïnventariseerd wat hun voorkeur is met betrekking tot het gebruik van foto’s en filmpjes.
Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen is bij de inschrijving gevraagd naar hun voorkeur.
Steeds aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen wij u erop attent maken dat u uw voorkeur
kunt aanpassen.
Wilt u uw voorkeur aanpassen, stuur dan binnen 14 dagen een mailtje naar:
kbsdespoorzoeker_info@inos.nl. Zodat wij de leerkrachten tijdig op de hoogte kunnen stellen.

Hulpouders sportdag
Vorige week heeft er een oproep voor hulpouders in de weekinfo gestaan.
Helaas zijn hier nog maar 7 aanmeldingen voor binnen gekomen.
Dit is veel en veel te weinig om de sportdag te kunnen organiseren.
Mocht u in de gelegenheid zijn om ons op deze dag van 08:30 tot 14:15 te kunnen helpen, dan
graag een mailtje naar kim.suijkerbuijk@inos.nl
Namens de sportdagcommissie alvast bedankt.

Beste ouders,
Al een paar jaar hebben wij veel plezier van onze Bibliotheek op School.
Er is een groepje enthousiaste ouders/grootouders die helpen bij het innemen en
uitlenen van boeken en de kinderen helpen bij het kiezen van boeken.
Als vrijwilliger krijgt u een goede uitleg van het uitleensysteem. Eén keer per jaar is
er een avond voor vrijwilligers waarin we extra uitleg geven en we ervaringen
kunnen delen.
Graag zouden we deze groep uitbreiden zodat de vrijwilligers niet meer dan 1 per
maand ingepland hoeven te worden. Wie meer wil kan dat natuurlijk aangeven.

We kunnen de bibliotheek alleen draaiende houden met
voldoende vrijwilligers.
Daarom deze dringende oproep:
Als u tijd en zin heeft om op dinsdag- of woensdagmorgen van 9.0011.30 te helpen in onze schoolbibliotheek op het hoofdgebouw kunt u
zich opgeven. Ook andere familieleden of kennissen die geïnteresseerd
zijn kunnen zich aanmelden.
Ook voor de dependance hebben we mensen nodig! Op de dependance
is het ruilen van boeken elke morgen tijdens de inloop tot ongeveer 9
uur!
U kunt zich aanmelden via de mail bij Heleen Reniers, heleen.reniers@inos.nl.
We hopen voor volgend jaar weer veel leesplezier te kunnen geven aan de kinderen
op onze school!
Werkgroep Bibliotheek op School

