
 

   

 
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 
Beste ouders/verzorgers, 
 

 We zijn weer begonnen! 
Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer bijna twee weken onderweg. We kijken hier tevreden 
op terug. Samen met u als ouders hopen wij er weer een geslaagd schooljaar van te maken. Al 
vaker hebben we benadrukt dat we uw hulp en ondersteuning zeer op prijs stellen.  
Wij willen u nog vragen – voorzover u dit nog niet hebt gedaan – het vóór de zomervakantie 
uitgereikte “ouderhulpformulier” nog in te leveren. We hebben ze nog niet allemaal binnen. 

 
 Jaarkalender 

De jaarkalender voor u als ouders zullen we vanaf dit schooljaar op een andere manier bekend 
maken. Geen papieren versie meer maar via de website van de school. Er wordt aan gewerkt om 
een app aan te bieden zodat u steeds actueel de jaarkalender kunt bekijken. Via uw smartphone 
en/of tablet.  

 
 Startgesprekken 

We gaan als team dit schooljaar beginnen met startgesprekken. We willen deze gesprekken graag 
voeren met u als ouder in aanwezigheid van uw kind. De gesprekken van ca. 10 minuten zullen 
plaatsvinden in de week van 17 september, dus volgende week. De uitnodigingen met een 
vragenlijst worden woensdag 12 september meegegeven. 
Het startgesprek is bedoeld om een goede start van het schooljaar met elke ouder en kind te 
maken. U kent uw kind het best. Het is fijn en goed om van u allerlei zaken over uw kind te weten 
te komen waar we dan, indien mogelijk, rekening mee kunnen houden. Hoe u uw kind ziet en wat 
de leerkracht specifiek moet weten, welke ondersteuning/aanpak goed werkt bij uw kind, in 
hoeverre er thuis ook ondersteuning mogelijk is. 
Misschien zijn er specifieke zaken of gezinsomstandigheden die u graag nog even noemt. Verder 
vinden we het belangrijk om wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. Ons gezamenlijk 
doel is dat we er samen zorg voor dragen dat het een goed, gezellig maar vooral ook een leerzaam 
wordt voor uw (kind)eren. 
 

 Studiedag Arcade 
Op donderdag 13 september 2018 is er een studiedag voor al het personeel van Arcade. Alle 
leerlingen hebben die dag vrij. 
 

 Kinderopvang Kinderwereld (BSO) 
In de zomervakantie is het lokaal voor de kinderopvang aangepast aan de eisen voor 
kinderopvang. Kinderwereld heeft gezorgd voor de verdere inrichting van het lokaal.  
Ondertussen is Kinderwereld in de eerste week gestart en we hebben kennis gemaakt met de 
opvangmedewerkers. Een aantal ouders heeft al een kijkje genomen. Het ziet er mooi uit allemaal. 

 
 Upgrade  

Deze in binnen helemaal afgerond op een paar afwerkingen na. Het wachten is nu nog op de 
screens aan de buitenzijde. 
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Het nieuwe meubilair voor de groepen 5/6 en 7/8 komt zoals het nu staat op 20 september. 
 

 Zorgvuldig omgaan met Chromebooks 
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 werken met een eigen Chromebook; een mini-laptop/tablet 
waarop ze de verwerking van de lessen digitaal maken.We hebben kinderen duidelijk gemaakt dat 
ze de Chromebooks in bruikleen hebben en dat ze er zuinig mee om moeten gaan. We vertrouwen 
kinderen uiteraard dat ze dit zullen doen en een eventueel ongelukje met dit apparaat zit in een 
klein hoekje. Maar wanneer wij merken dat kinderen op een onzorgvuldige manier omgaan met 
de Chromebooks of bewust iets stuk maken, zullen we ouders benaderen voor het vergoeden van 
de schade. 
 

 MR nieuws 
De MR komt circa 6 keer per jaar bij elkaar. Om alle ouders en leerkrachten hier meer in mee te 

nemen zullen de onderwerpen die in een MR-vergadering zijn besproken opgenomen worden in 

de nieuwsbrief. 

 

De laatste vergadering was 16 juli jl. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: de 

upgrade van de school, start kinderopvang (Kinderwereld) binnen de school, het schooljaarverslag 

van 2017-2018, het schooljaarplan van 2018-2019, de schoolgids en de schooljaarkalender.  

 

Vragen over de besproken punten of over de MR? 

Spreek gerust iemand van de MR (Angelique Burrekers, Monique Boer, Marco Schulting of 

Henny Akkerman (06-22553945). 

 
 Container oud papier 

De openingstijden voor de oud papier container bij school zijn: 
Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 16.00 uur 
Zaterdag en zondag van 9.00 – 15.00 uur 
Graag achterin beginnen met stapelen en uiteraard alleen voor oud papier bestemmen. 
Deze gegevens worden bij de container opgehangen. 

 
 Aanmelding leerlingen 

Hierbij een vriendelijk verzoek om uw kinderen die tussen 1 oktober 2018  en 1  oktober 2020 4 
jaar worden binnenkort aan te melden. Voor ons is het handig enig idee van de aantallen te hebben 
om goede prognoses voor de volgende jaren te maken. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit bericht ook 
door te geven aan buren, vrienden, familieleden, die overwegen hun kind bij ons op school aan te 
melden. Uiteraard kan er op school altijd een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk 
gesprek en/of voor een rondleiding vóór ouders een schoolkeuze maken. 

 
 Data voor de komende periode 

o Donderdag 13 september: Studiedag Arcade (kinderen vrij) 
o Week van 17 september: startgesprekken 
o Maandag 24 september: start MR/OR bijeenkomst 
o Woensdag 26 september: start kinderpostzegelactie 
o Vrijdag 5 oktober: ANWB Streetwise  

 
            Met vriendelijke groeten, 

 
Mede namens het team, 
 
Lútsen Renema 
 
 
 



Bijlage(n): 
 
 

 
Hallo jongens en meiden, 
 
Heb je altijd al een instrument willen bespelen of bij de twirl te willen twirlen 
kom dan kijken bij muziekvereniging Jubal. 
 
Voor de twirl kun je komen kijken op maandag van 17.15 tot 18.00 uur. Voor 
verder informatie mag je een mail sturen naar twirljubal@gmail.com 
 
Je kunt blokfluitles krijgen vanaf groep 3. Deze lessen zijn in groepsverband. 
 
Wij verzorgen zelf de muzieklessen. De muzieklessen worden gegeven door onze eigen docenten in het Jubal 
gebouw. Wil je een instrument uitproberen, stuur dan een mail om je in te plannen voor 4 proeflessen om te 
kijken of je het instrument echt leuk vindt. 
Voor verdere informatie mag je mail sturen naar mathilderutgers@gmail.com  
 
We zien je graag bij Jubal. 
 
 
Kijk ook eens op onze website: jubal-dedemsvaart.nl 
 
Kijk ook op voor 4 gratis proeflessen AMV 
https://www.hardenbergkids.nl/course/85/1841/algemene-muzikale-vorming-jubal-dedemsvaart 
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