NIEUWSBRIEF 1
Apeldoorn, 30 augustus 2019
Dit is de eerste nieuwsbrief vanuit de KWS van het schooljaar 2019-2020. Mochten er naar aanleiding
van de nieuwsbrief vragen zijn, dan horen wij het graag. Het team van de KWS wenst u veel
leesplezier.
Wij gaan weer naar school!
Afgelopen week zijn we als team weer begonnen met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Klassen
inrichten, lessen voorbereiden en ook hebben we de eerste
studiedag alweer achter de rug. Aanstaande maandag
hopen we alle kinderen weer in goede gezondheid te
ontmoeten. Wij hebben er zin in!
De kinderen in groep 1 en 2 kunnen om 8.20 uur door de hoofdingang naar binnenkomen, het is fijn
als u uw kind in de klas komt brengen. De kinderen uit groep 3 t/m 8 worden om 8.25 uur opgehaald
door hun eigen meester of juf vanaf het plein. Het is fijn als de kinderen dan ook bij hun eigen
meester of juf gaan staan, zodra zij buiten komen.
We wensen iedereen een fijn schooljaar!
Mededelingen vanuit het team
Afgelopen week zijn ook onze nieuwe collegae begonnen. Bas Moes (groep 5 en ICT), Katja Goorman
(IB bovenbouw), Yorick Bernart (groep 7) en Laura van Asselt (IB onderbouw en ondersteuning in
groep 3) zijn officieel welkom geheten binnen ons team. We wensen jullie allemaal een mooie tijd op
de KWS.
Verder is bijna iedereen ongeschonden van vakantie teruggekomen. Annemarie Lindenhovius heeft
op de tweede dag van haar vakantie in Italië haar pols gebroken. Gelukkig kon ze afgelopen week wel
gewoon beginnen met werken. Erg vervelend natuurlijk, maar waarschijnlijk mag aanstaande dinsdag
het gips er weer af. Daarnaast is Petra Rakers voorlopig nog thuis. Haar herstel verloopt gestaag,
maar ze is nog niet zover dat u haar op school zult treffen.
Viering: “Reis mee”.
Voor de vakantie hebben we u bericht over het feit dat de PCBO
openingsdienst (in de Grote Kerk) niet meer plaatsvindt. In plaats
van de openingsdienst organiseert iedere school een viering op de
eigen school. Het thema voor deze viering is: “Reis mee”.
Vanaf de tweede schoolweek zullen we in de klassen met de
kinderen de verhalen en opdrachten vanuit onze methode
Trefwoord behandelen. Centraal staan de verhalen van Paulus.
Paulus reist in zijn tijd door veel landen rondom de Middellandse
Zee. Hij probeert mensen te winnen voor het christelijke geloof.
Daarbij moet hij dealen met mensen die anders denken en anders
doen. Paulus is niet alleen geografisch in beweging, ook zijn geloof
verandert en ontwikkelt zich. Geloven blijkt dynamisch te zijn!
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In de vierde of vijfde week na de zomervakantie krijgen we een echte verhalenverteller op school. Hij
of zij zal een mooi verhaal aan de kinderen komen vertellen. Dit is dan een onderdeel van de
afsluitende viering, dit gebeurt op school.
U kunt ook iets bijdragen aan dit thema. In de vakantie hebben we van een aantal kinderen een kaart
ontvangen, hartelijk dank hiervoor! Omdat het niet iedereen gelukt is om een kaart te sturen, willen
we u vragen om uw kind in de komende twee weken een foto van de vakantie mee te geven (voor de
degenen die geen kaart hebben gestuurd). Dit kan foto van een leuke activiteit of iets dergelijks zijn.
De kaarten en foto’s zullen we gebruiken voor de uitwerking van het thema.
Kanjerstartweken
Zoals u weet werken we op school met de Kanjertraining. Dit is een
methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Deze methode
gebruiken we in de groepen 1 t/m 8. Dit schooljaar starten we in alle
groepen met de zogenaamde “Kanjerstartweken”. We weten allemaal dat
de eerste weken in een nieuw schooljaar belangrijk zijn in het proces van
samen één groep worden. Ook is het wennen aan elkaar en het leren
kennen van je nieuwe meester of juf, ieder jaar weer een mooi proces. In
de bijlage vindt u meer informatie over deze weken.
Privacy-voorkeuren instellen via Parro
Als school hebben we jaarlijks toestemming van u nodig voor het
gebruiken of delen van foto- en/of filmmateriaal van uw kinderen. Dit met
het oog op de Privacywetgeving. U bent van school gewend dat we dit op
papier vragen aan u. Vanaf dit schooljaar gaan we dit digitaal doen. U kunt
in Parro de privacy-voorkeuren van uw kinderen instellen. Wij vragen dit
om de komende week ook allemaal te doen.
Het instellen van de voorkeuren gaat als volgt:
 Open de Parro-app.
 Ga naar het vierde tabblad: “Instellingen”.
 Tik op: “Profiel” en scroll naar het kopje: “Mijn kinderen”.
 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn.
U mag van school verwachten dat we zorgvuldig omgaan met het delen en gebruiken van film- en/of
fotomateriaal, ook als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Mocht u vragen hebben over het
bovenstaande dan horen we het graag.
Werkgroep hoofdluis
De kinderen gaan bijna weer naar school! Volgende week dinsdag
worden de kinderen om 8:30 uur op hoofdluis gecontroleerd. Het is
fijn als ze dan het haar zo veel mogelijk los dragen. En we zien graag
kapsels zonder gel, wax en haarlak. U bent van harte welkom om te
helpen bij de controle in uw groep!
We vragen u deze week zelf uw kind te controleren op hoofdluis en
neten, en zo nodig een behandeling te starten. De controle op school
na de vakantie is een momentopname. Als er dan hoofdluis wordt
geconstateerd worden de luizen zo veel mogelijk uitgekamd door
een werkgroeplid of een controlerende ouder voordat een kind terugkeert in de klas. Bijgaand vindt
u een filmpje waarin getoond wordt hoe u kan controleren met behulp van stokjes, hoe neten en
luizen er uit zien en hoe u thuis uw kind het best behandelt als er hoofdluis geconstateerd is:
http://youtu.be/zemeXqso2Ps
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Hierbij de richtlijnen van de GGD voor scholen welke de KWS hanteert:
 Controle op hoofdluis wordt gedaan met de hand en/of stokjes - kinderen hoeven niet opgehaald
te worden bij constateren van hoofdluis, wel wordt u als ouder ingelicht zodat u thuis de
behandeling tegen hoofdluis kan starten;
 Hoofdluismiddelen worden afgeraden omdat deze resistentie veroorzaken. Wilt u toch graag
behandelen bij hardnekkige hoofdluis gebruik dan middelen met de werkzame stof Dimeticon
omdat deze geen resistentie veroorzaken.
 Indien u als ouder door ons geïnformeerd bent dat uw kind hoofdluis en/of neten heeft en bij
hercontrole wordt er opnieuw hoofdluis aangetroffen wordt u wél gevraagd uw kind op te halen
van school en te behandelen.
Bij voorbaat dank en tot volgende week,
Annelies Jansen, Danielle de Vlugt en Ton Wulferink.
Verkeersbrigadiers
Met het vertrek van de groepen 8 van vorig schooljaar zijn er zoals
aangekondigd ook acht brigadiers gestopt met “brigadieren”. Dit is een
aderlating. Zij hebben kinderen jaren geholpen bij het oversteken en geven
het stokje (of het stopbordje) graag over aan anderen. Afgelopen weken
hebben zich een tweetal nieuwe ouders gemeld. Hier zijn we erg blij mee!
Ondanks de twee nieuwe aanmeldingen en een aantal oudgedienden die
meer diensten willen draaien, zijn er in het rooster nog verschillende gaten.
Wie komt het team een aantal keer per maand versterken? Het zou zo mooi en waardevol zijn als we
de overstekende kinderen en ouders, op alle schooldagen van de week, kunnen helpen bij het veilig
oversteken. Momenteel hebben we op de onderstaande momenten nog mensen nodig:
 Op dinsdagmorgen.
 Op woensdagmorgen en woensdagmiddag.
 Op donderdagmorgen en donderdagmiddag.
U kunt zich aanmelden bij Roy Huisman of Kees Kievit. Alvast bedankt.
Kalender
In de bijlage vindt u de digitale versie van de nieuwe kalender. In de
loop van volgende week krijgt ieder gezin een gedrukte kalender van
school met hierin alle activiteiten, vrije dagen, evenementen,
oudergesprekken enz. opgenomen.




Van maandag 16 september t/m vrijdag 27 september (twee
weken) staan de startgesprekken in groep 1 t/m 8 gepland. Deze
gesprekken vinden plaats in de middagen, zodat kinderen uit
groep 3 t/m 8 hierbij aanwezig kunnen zijn. Het inschrijven voor deze gesprekken kan vanaf
aanstaande dinsdag om 18.00 uur via Parro.
Voor groep 8 hebben we een extra informatie-avond over het VO ingepland. Deze staat niet op
de kalender. Deze avond staat gepland op maandag 16 september en start om 19.00 uur. Deze
avond vindt op school plaats.

Agenda
Maandag
Dinsdag
Maandag
Maandag
Vrijdag

02 september
03 september
16 september
16 september t/m
27 september

Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar
Hoofdluiscontrole
19.00 uur informatieavond VO voor de groepen 8
Groep 1 t/m 8 startgesprekken
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Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Donderdag

04 oktober
07 oktober
08 oktober
10 oktober

Pleinfeest
Informatie-avond groep 8 op een VO-school in Apeldoorn
Informatieavond voor groep 1 t/m 4 (tijden zie kalender)
Informatieavond voor groep 5 t/m 7 (tijden zie kalender)

Met vriendelijke groet namens het team van de KWS,
Kees Kievit
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