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Beste kinderen en ouders,
Na 6 weken vakantie is het zover, schooljaar 2019-2020 gaat van start.
De afgelopen week zijn wij druk bezig geweest om de lokalen weer in te richten en
het schooljaar voor te bereiden.
Wij hebben er heel veel zin in en kunnen niet wachten om maandag de kinderen
weer te ontvangen en de ouders te begroeten.
We gaan er een geweldig jaar van maken met elkaar.
Hartelijke groet,
Team Tarcisius
Bereikbaarheid dependance met auto of fiets
Door de werkzaamheden aan de kleiweg is de dependance per auto of fiets lastig
te bereiken.
Brengt u uw kind met de auto naar school dan is het misschien handig om een
andere uit/opstapplek te af te spreken.
De fietsers vragen wij, indien dat mogelijk is met de afstand, zoveel mogelijk te
komen lopen.
Wij begrijpen dat dit voor iedereen niet echt fijn is maar over een jaar is alles klaar.
De leerkrachten hebben de looproute naar het hoofdgebouw aangepast en ook
het ontruimingsplan is aangepast aan de huidige situatie.
Onder aan deze brief vindt u de informatie over het gehele project.
Klasbord app wordt Paro app
Na 2 jaar gebruik gemaakt te hebben van de klasbord app gaan we aan het begin
van dit schooljaar overstappen naar een nieuwe app.
De Paro app heeft naast de klasbord functionaliteit meer mogelijkheden om de
informatievoorziening verder te verbeteren. Tijdens de klassenavond op 10
september krijgt u hier meer informatie over van de juf of meester.
Ouderbijdrage
Komende week krijgt u van ons via de mail een betalingsverzoek voor de
ouderbijdragen van het schooljaar 2019-2020.
Voor de betalingen maken we dit jaar weer gebruik van Wiscollect.
De verzending gaat via de emailadressen uit parnassys.
Via onderstaand filmpje krijgt u informatie over hoe Wiscollect werkt.
https://vimeo.com/133035617
Op de site van www.wiscollect.nl onder het kopje ouders kunt meer informatie over
wiscollect vinden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Addy Poutsma.

Meespeelochtend Tarsientje en berengroepen
Ook dit jaar zullen we meespeelochtenden organiseren voor de peuters en de
kleuters. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om van 8.30 u. tot 9.15 u. met uw
kind mee te spelen. U kunt op deze manier ervaren wat uw kind op school zoal doet
en de leerkracht kan u ev. adviezen geven voor spelactiviteiten thuis. Voor de
kleuters zijn de eerste meespeelochtenden op 13 september en op 18 september
a.s. U kunt zich bij de leerkracht inschrijven voor een van beide ochtenden.
Opening van het schooljaar
Vrijdag 6 september om 09.10 uur, openen we met elkaar het nieuwe schooljaar.
Alle kinderen komen samen bij het hoofdgebouw.
De bovenbouw maakt een rij bij de leerkracht. De kleuters worden daarna
opgehaald door bovenbouwgroepen om daarna buiten twee grote kringen te
maken.
Natuurlijk bent u als ouder van harte welkom om de opening van het schooljaar
mee te vieren.
Werkzaamheden in de schoolvakantie
In de zomervakantie is er wederom hard gewerkt aan het onderhoud van het
gebouw.
Op nr 9 zijn alle lokalen geschilderd en is de nieuwe lift geplaatst.
Bijna alles konden we realiseren in de vakantie, komende week worden de laatste
klusjes afgemaakt.
Klassenavond op dinsdag 10 september 19.00- 19.45 uur
Dinsdag 10 september wordt er in alle groepen een klassenavond georganiseerd.
Doel van de klassenavond:
Kennismaken met de leerkracht van uw kind
U ontvangt informatie over bijzonderheden van het
betreffende leerjaar.
U krijgt uitleg over een aanpassing in de
gesprekkencyclus in het schooljaar 2019-2020
U krijgt uitleg over de wijze waarop wij de ontwikkeling van de leerlingen gaan
weergegeven
In elke groep wordt een ronde uitleg gegeven van 19.00 - 19.45 uur, als ouder maakt
u zelf de keus welke groep u bezoekt. De leerkrachten ontvangen u in hun eigen
lokaal.
De uitleg over de aanpassing in de gesprekkencyclus en de wijze waarop wij de
ontwikkeling van leerlingen vorm gaan geven zal in alle groepen hetzelfde zijn.
Wij hopen veel ouders te mogen ontvangen!
Gymlessen en zwemmen
Op maandag 2 september is er geen zwemles. Deze beginnen lessen starten weer
op 9 september.
De gymlessen van juffrouw Leanne starten op donderdag 5 september.

Tarsientje
Op maandag, dinsdag en donderdag is het vanaf dit schooljaar mogelijk om de
peuters een hele dag te laten blijven.
De peuters hebben dan de inloop vanaf 08.15u en het ophalen kan dan tussen
15.30 en 15.45 uur.
Om dit mogelijk te maken is Tarsientje uitgebreid met een lokaal. Hier kunnen de
kinderen die daar behoefte aan hebben in de middag slapen. Op de andere
momenten wordt het lokaal gebruikt door alle kinderen.
Hieronder enkele foto’s van het resultaat.

Belangrijke data:
2 september
6 september
10 september
11 september
12 september
13 september
18 september
23 t/m 27 sept
3 oktober
8 oktober
9 oktober
14 oktober
18 oktober
21 t/m 25 okt
31 oktober

Eerste schooldag
09.10u. Opening schooljaar
19.00u. klassenavond
koffieochtend op de dependance
koffieochtend groep 3 t/m 5
Meespeelochtend berengroepen
Meespeelochtend berengroepen
week van de Startgesprekken
Schoolreis
08.45u. Themaochtend Jonge Kind
Creaochtend bij de berengroepen
Meespeelochtend Tarsientje
Les vrije dag
Herfstvakantie
19.30u. Informatieavond overstap naar het VO

