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We starten deze eerste schooldag ook gelijk met de 1ste Schitterbling van dit schooljaar. De
Schitterbling is een nieuwbrief van de school die ongeveer 5 keer per jaar uit komt. Klassennieuws
wordt altijd gedeeld via Parro. We hopen dat u en uw kinderen een fijne vakantie hebben gehad. Bij
sommige ouders ging vanochtend de vlag uit, voor anderen was het wellicht spannend. Wij zijn blij
dat we de kinderen weer in de klas zien, op naar een fijn schooljaar!!

Van het team
In de vorige Schitterbling hebben wij de groepsindeling met u gedeeld maar was de formatie
nog niet helemaal rond. Inmiddels gelukkig wel, we kunnen het schooljaar starten met een
compleet team! Zie hieronder de groepsindeling met juffen en de werkdagen van teamleden
met een andere functie. In de groepsinformatie die u ontvangen heeft vindt u de werkdagen
van de juffen van de groep van uw kind(eren).
Kleutergroep de Goudvissen: juf Anita en juf Maaike
Groep 2-3 de Glimworpjes: juf Esther en juf Yvette
Groep 4-5 de Zeesterren: juf Kelly en juf Maaike
Groep 6-7 de Blitskikkers: juf Ilonka en juf Kelly
Groep 8 de Vuurvogels: juf Wendy en juf Lisanne
Juf Esther intern begeleider kleuters op vrijdagmiddag
Juf Jackelien intern begeleider groep 3 t/m 8 op dinsdag en vrijdag
Juf Leontien onderwijsassistent maandag t/m donderdag
Juf Angelique op dinsdag- en woensdagmiddag en donderdag de hele dag
Juf Anke directeur op maandag, dinsdag en vrijdag.
Stichting leerkracht & de leerlingarena
Afgelopen schooljaar zijn wij met het team begonnen met werken vanuit Stichting
Leerkracht: ‘elke dag samen een beetje beter’. Een belangrijk onderdeel hiervan is de stem
van de leerling, onder andere door het organiseren van leerlingarena’s. Tijdens een
leerlingarena kijken we samen met de leerlingen terug op de afgelopen periode waarin we
aan een verbeterthema gewerkt hebben. De leerlingarena vindt aansluitend aan school
plaats met een (wisselende) vertegenwoordiging uit de klassen. Wij willen u alvast laten
weten dat de eerstvolgende leerlingarena is op donderdag 20 oktober. Wij zullen binnenkort
in de groepen 5 t/m 8 vragen welke leerlingen hierbij aan willen sluiten. Het eerste
verbeterthema waar we aan gaan werken is ‘zelfstandig werken en
TeamKlassenmanagement’.

Luizencontrole
We gaan de kriebelcheck weer op school doen met ingang van dit schooljaar (door corona
hebben we dit de afgelopen schooljaren niet gedaan). Jullie ontvangen via Parro een
uitnodiging om hierbij de te helpen op school (materialen hiervoor hebben wij op school).
Parro
Als het goed is volgt u de groep van uw kind nu op Parro. Als dat niet het geval is, neem dan
even contact op met Anke (loop even binnen of a.martens@dewaarden.nl). Tot en met 16
september kunt u via Parro de privacy gegevens van uw kind wijzigen. U kunt vanaf nu ook
uw kind afmelden via Parro. Doe dit alsjeblieft altijd voor 8.20 zodat de leerkracht dit nog
kan lezen voor zij de klas ontvangt. Telefonisch ziekmelden mag ook nog altijd op 0168483271.
Gouden weken
We starten dit schooljaar weer met de Gouden Weken. Deze weken zetten wij extra in op
een goede sfeer in de groep en het leren kennen van elkaar. Daar heeft iedereen een heel
schooljaar profijt van! Een kennismakingsgesprek tussen ouders en leerkracht is hier ook een
onderdeel van. Vanaf groep 7 sluit ook uw kind aan bij het gesprek. U krijgt deze week via
Parro een uitnodiging voor het gesprek, dat zal plaatsvinden in week 3 en 4 van dit
schooljaar.
Van de oudervereniging
Om het schooljaar nog fijner samen te starten sluiten we de eerste schoolweek af met een
pannenkoekenlunch verzorgd door de ouderverening. De kinderen hoeven voor deze dag
geen lunch mee te nemen. Ook voor drinken wordt gezorgd. Met de ouders van de kinderen
van wie weten dat zij een allergie hebben nemen we komende week contact op.
Van de MR
Aan het eind van het schooljaar heeft Camiel, na 4 jaar, afscheid genomen van de mr van de
Schittering. Camiel, dank voor je inzet de afgelopen jaren. Zeker in de periodes van
schoolsluitingen en veel maatregelen is er extra beroep gedaan op de
medezeggenschapsraad. Dank!
Wim, papa van Vigo en Linne, is met ingang van dit schooljaar toegetreden tot de
medezeggenschapsraad. Omdat er maar 1 aanmelding was zijn er geen verkiezingen
geweest. De overige leden van de MR zijn Laura (mama van Julian en Fenne), juf Anita en juf
Wendy. Jackelien sluit dit schooljaar aan bij de GMR.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een van hen altijd aanspreken of een mail
sturen naar mr.schittering@dewaarden.nl

Kalender
Maandag 4 sep: eerste schooldag
Vrijdag 9 sep: pannenkoekenlunch
Maandag 12 sep: schoolfotograaf
Weken van 19&26 september: kennismakingsgesprekken
Woensdag 5 oktober: Waardendag, leerlingen vrij
Donderdag 6 oktober: Start KinderBoekenWeek GI-GA-Groen
Vrijdag 21 oktober: studiedag team, leerlingen vrij en aansluit herfstvakantie

