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Geachte ouders en verzorgers,
Nieuw schooljaar
Wij heten alle ouders en kinderen van harte welkom in het nieuwe schooljaar. Fijn om
iedereen weer te zien na een lange zomervakantie. Alle kinderen zijn lekker uitgerust en
hebben veel zin om te starten in hun nieuwe klas.
Het team van de Augustinusschool wenst alle kinderen een leerzaam en gezellig jaar toe
waarin we met elkaar en voor elkaar willen klaarstaan om iedereen een veilige plek te bieden
op onze school.
In het bijzonder heten we de nieuwe kinderen welkom. Hopelijk voelen zij zich snel thuis
op onze school. Dit zijn: Hidde, Angel, Michael, Zuzana, Madelief, Abe, Ayla, Valerie en Faye.

Bewegen, gymtijden, gymleerkrachten
Bewegen en leren zijn op de Augustinusschool sterk met elkaar verbonden. Het is onze
overtuiging dat bewegen een positief effect heeft op het leren. Daarom gaan we dit
schooljaar een pilot starten waarbij de leerlingen de week starten met een
buitensportactiviteit. Groep 8 zal a.s. maandag hiermee starten onder leiding van onze
gymleerkracht meester Hans. De week erna sluit groep 7 aan en zo verder zodat er steeds
meer groepen bij de buitensportactiviteiten betrokken worden. Door de dag te beginnen
met bewegen zet je het lichaam in beweging en zal het leren beter verlopen.

De groepen 1-2 krijgen vanaf oktober op maandagmiddag gymles in de speelzaal van
meester Hans samen met de eigen juf.
Gymtijden
Op maandag: groep 5, 6 en 8. Deze gymlessen worden door de eigen leerkracht gegeven.
Op woensdag groep 3, 4,a, 4b, 6 en 7, door de vakleerkracht meester Hans.
Op donderdag groep 3, 4a, 4b, 5, 7 en 8, door de vakleerkracht juf Anouska. Zij is een nieuwe
collega op onze school. Welkom Anouska!
Tijdens de gymlessen is het dragen van sportkleding en gymschoenen verplicht.
Informatieavond
Op donderdag 14 september is de informatieavond. Op deze avond wil elke leerkracht u
uitleg geven over de lesstof van de groep, de afspraken in de klas en de bijzonderheden
gedurende het jaar. U kunt terecht met al uw vragen over genoemde onderwerpen.
Natuurlijk is deze avond ook bedoeld ter wederzijdse kennismaking.

19.00 - 19.45 uur: informatie in de groepen 3, 4a, 4b, 6, 7.
Pauze met koffie/ thee in de hal
20.00 - 20.45 uur: informatie in de groepen 1-2, 5, 8
Afsluitend: napraten met een drankje.
TSO en jaarplanning
Maandag heeft u de inschrijfformulieren voor de TSO ontvangen. Wilt u de TSO-formulieren
uiterlijk a.s. maandag weer bij de leerkracht inleveren? Vandaag ontvangen de leerlingen de
jaarplanning.
Startgesprekken
Vorig school zijn we aan het begin van het schooljaar gestart met het voeren van
startgesprekken. Dit is goed bevallen, dus ook dit jaar staan ze weer op de planning. Op 25,
26 of 27 september wordt uw kind verwacht om samen met u kennis te komen maken met
de nieuwe juf of meester. Vanaf maandag kunt u zich hiervoor inschrijven. De
inschrijfformulieren worden per groep op de ramen in de grote hal geplaatst. Voor de
groepen 1-2 hangen deze bij de klaslokalen. Als voorbereiding op het startgesprek
ontvangen alle kinderen een uitnodiging van hun leerkracht.

De bedoeling van het startgesprek is: kennismaken met de leerkracht om elkaar snel en
goed te leren kennen. Samen met u vertelt uw kind wie hij/ zij is en wat belangrijk is voor
de nieuwe juf of meester om te weten. Wij willen u vragen samen met uw kind dit gesprek
voor te bereiden, door samen na te denken over wat het kind wil en kan vertellen tegen de
juf of meester. Wij denken dat dit gesprek aan het begin van het schooljaar een goede start
is om uw kind het komende schooljaar goed te kunnen begeleiden.
Interne begeleider en coördinator leerlingzaken
Als ouder heeft u het meeste contact met de leerkracht van uw kind. Naast de leerkrachten
spelen ook de intern begeleider (IB-er) en de coördinator leerlingzaken (CL) een belangrijke
rol binnen de school.
De IB-er ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van leerlingen met specifieke
behoeftes en zorgt voor de continuïteit in het aanbod. Op de Augustinusschool is Christine
Sikma de IB-er.
De coördinator leerlingzaken is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die
door buitenschoolse en/of persoonlijkheidsproblemen belemmerd worden in hun
schoolloopbaan. Via de interne begeleider worden leerlingen naar de coördinator

verwezen. Daarnaast verzorgt de coördinator eventuele contacten met externe organisaties
zoals de GGD en Bureau Jeugdzorg. Annemarie de Haan is CL-er op onze school.
Mocht u contact willen opnemen met deze medewerkers, dan kan dat altijd via
info@augustinusschool.nl of via hun persoonlijke mailadres (c.sikma@augustinusschool.nl
en a.dehaan@atscholen.nl )
Krantenactie
Iedere laatste vrijdag van de maand wordt in de wijk Kerkelanden papier opgehaald door een
groep enthousiaste vrijwilligers van onze school. Wist u dat hier maandelijks ruim €600,- mee
wordt opgehaald voor de Augustinusschool? De laatste periode is het moeilijk om voldoende
ouders te vinden die kunnen meehelpen met deze krantenactie, Wij zouden het heel fijn vinden
als deze groep helpende ouders kan worden aangevuld. U kunt zich hiervoor opgeven bij de
groepsleerkrachten.

Volgende Koerier verschijnt op 22 september 2017
Agenda:
14 september
19 september
22 september
25 t/m 27 september
28 september
4 t/m 13 oktober

Info avond
Schoolfotograaf
Openingsviering in de Waaier
Startgesprekken gr 1 t/m 8
Schoolreisje, aangepaste tijden
Kinderboekenweek

Bijlage: Jeugd en gezin

Beste ouders,
Vanaf het nieuwe schooljaar gaan wij het opvoedspreekuur in Kerkelanden anders organiseren.
Wij merken dat ouders het prettiger vinden om thuis of op een van onze locaties in de wijk af te spreken
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Voor al uw vragen over opvoeden en/of opgroeien. Wij zijn te bereiken via de mail en u kunt ons ook bellen om een afspraak
te maken. Samen met u kijken we wat voor u de prettigste locatie is om af te spreken. Op school kan uiteraard ook nog
steeds!
Anita Zuin, Jeugdverpleegkundige & Jacqueline van Elk, Jeugdconsulent centrum jeugd en gezin
E: A.zuin@jggv.nl
j.elk@jggv.nl
M: 06 52578107
M: 06 51376785

Voor meer informatie

www.cjghilversum.nl en https://www.regiogv.nl/inwoners/jeugd-en-gezin

