Schooljaar 2018-2019

Koerier 2, 6 september 2018

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl
e-mail medezeggenschapsraad: m.egberts@augustinusschool.nl

Agenda:

11 september
Ma 17 september
Di 18 september
19 t/m 24 september
25 september
28 september
1 oktober
3 oktober

Opening jubileumjaar
Informatieavond gr. 1-2a,b,c, 7 en 8
Informatieavond gr.3a,b, 4, 5a,b, 6
Startgesprekken gr.2 t/m 8
Schoolreisje
Openingsviering in de Waaier
Schoolfotograaf
Voorlichtingsavond VO, groep 7 en 8

Geachte ouders en verzorgers,
Nieuw schooljaar
Wij heten alle kinderen en ouders van harte welkom in het nieuwe schooljaar. Fijn om
iedereen weer te zien na een lange zomervakantie. De 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: Maria, Jibrail, Rima, Julie, Safaa, Mirthe, Kayra, Selma, Duncan,
Lisa, Pien, Elisa en Brett.

Augustinusschool 50 jaar
Op dinsdagmiddag 11 september wordt het jubileumjaar van de school feestelijk geopend
op het plein. De kinderen ontvangen deze dag ook een verrassing!

Informatieavonden
De informatieavonden voor alle groepen vinden op 2 avonden plaats.
- Op 17 september de groepen 1-2a, 1-2b, 1-2c, 7 en 8.
- Op 18 september de groepen 3a, 3b, 4, 5a,5b en 6.
Op deze avonden zal 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. De avonden starten om 19.00 uur.
Startgesprekken van 19 t/m 24 september.
De startgesprekken van de leerkrachten met ouder én leerling hebben we gepland op 19
t/m 24 september. Vanaf maandag 10 september hangen de intekenlijsten bij de
klaslokalen waarop een tijdstip kan worden afgesproken om met de leerkracht in gesprek
te gaan.

De bedoeling van het startgesprek is: kennismaken met de leerkracht om elkaar snel en
goed te leren kennen. Samen met u vertelt het 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.
Gymtijden
Tijdens de gymlessen is het dragen van sportkleding en gymschoenen verplicht.

-

Maandag de groepen 5a, 5b en 8. Juf Bo geeft gymles aan de groepen 5a en 5b.
Meester Vincent geeft gymles aan groep 8.
Woensdag de groepen 3a, 3b 4, 6, 7 en 8 krijgen les van de vakleerkracht meester
Hans.
Donderdag de groepen 3a, 3b, 4, 5a, 5b, 6 en 7 krijgen les van de vakleerkracht juf
Anouska.
De groepen 1-2 hebben op maandag en dinsdag gymles in de speelzaal van het
kleutergebouw. Hierbij is het dragen van gymschoenen verplicht.

Jaarplanning 2018-2019
Vandaag ontvangen de leerlingen de jaarplanning. Deze jaarplanning is ook op de website
te vinden.
Schoolreisje
Dit jaar vindt het schoolreisje plaats op dinsdag 25
september. De groepen 1 t/m 5 gaan naar de
Linnaeushof. De lunch wordt verzorgd in de vorm van
een frietje en een ijsje. Voor het tien uurtje en
eventuele extra’s voor de lunch moeten de ouders
zelf zorgen.

De groepen 6 t/m 8 gaan deze dag naar Dierenpark
Rhenen. De lunch wordt verzorgd in de vorm van een
frietje en limonade. Voor het tien uurtje en eventuele
extra’s voor de lunch moeten de ouders zelf zorgen.

Alle kinderen worden om 8.15 uur op school verwacht. De bussen vetrekken om 8.30 uur.
De kinderen verwachten wij terug om 15.15 uur. Wilt u het tien uurtje en eventuele extra’s
in een goede rugzak voorzien van naam van uw kind meegeven. Wij adviseren de
weerberichten voor deze dag in de gaten te houden en daarop passende kleding aan en
mee te geven. Het is niet toegestaan om de kinderen geld en telefoons mee te geven op
deze dag. We gaan uit van mooi weer en dus een gezellige dag.
Schoolfotograaf
Op 1 oktober zal de schoolfotograaf de school bezoeken. Er worden individuele en
groepsfoto’s genomen. Alle individuele leerlingen worden gefotografeerd. U ontvangt
thuis na enkele weken een individuele inlogcode om zo deze foto’s te bestellen.
Voor de groepsfoto’s ligt het anders. Enkele ouders hebben namelijk op het
toestemmingformulier (nieuwe privacywet) geen toestemming gegeven voor het maken
van de groepsfoto’s. Dat betekent dat wij uw kind dan ook niet op de klassenfoto mogen
plaatsen. Als u voor deze foto een uitzondering wilt maken dan moet u dit aangeven bij de
leerkracht. Deze ouders ontvangen hier volgende week een brief over.

Bijlage: bericht vanuit de Emmausparochie

Kerkproeverij in de Emmaus aan de Kerkelandenlaan 5
Beste ouders/verzorgers,
U weet vast en zeker wel dat uw kind enkele keren per jaar een speciale schoolviering in de
Emmaus kerk heeft. Zo starten de kinderen het schooljaar met een openingsviering en
sluiten ze het af met een slotviering. En voor de Kerstdagen is er een speciale Kerstviering
c.q. musical. Daar bent u als ouder niet bij aanwezig en wij kunnen ons voorstellen dat u best
wel nieuwsgierig bent hoe de kerk er van binnen uitziet en hoe het er aan toe gaat in de
zondagse viering.
Op zondag 16 september nodigen wij u uit om - als gast - met onze geloofsgemeenschap en
onze kerk kennis te maken. Met een speciale viering die om 09.30 uur start. Na afloop
drinken wij allen een kopje koffie. U bent van harte welkom, mèt uw kind, die weet immers
de weg 😉!
Tot 16 september, hopelijk ontmoeten we dan elkaar.
Emmaus-Paulusparochie.

